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Abstrakt

Tato  diplomová  práce  předkládá  podrobnou  interpretaci  koncepce  základních 

nálad  v  Heideggerově  fundamentální  ontologii.  Postup  napříč  klíčovými  texty 

(Bytí a čas,  Co je Metafyzika? a  Základní pojmy metafyziky) sleduje vývoj této 

koncepce a zachycuje ji v její často přehlížené členitosti. Důraz je proto kladen na 

odlišné  role  různých  základních  nálad  a  na  exkluzivní  postavení  úzkosti  jako 

„nejzákladnější“ základní nálady. Centrální tezí  práce je, že úzkost představuje 

klíč  k  Heideggerově  celkovému  pojetí  naladěnosti  i  k  výkladu  ostatních 

základních  nálad,  zejména  hluboké  nudy.  Předvedení  úzkosti  jako  exkluzivní 

základní nálady zároveň nabízí cestu k samotnému jádru Heideggerova myšlení – 

k problému bytí.

Klíčová slova

Martin  Heidegger,  rozpoložení,  základní  nálady,  Grundstimmungen,  latentní 

úzkost, explicitní úzkost, hluboká nuda, rozumění bytí,  bytí  jako možnost,  nic, 

každodennost, autenticita, neautenticita

Abstract

This master thesis offers a detailed interpretation of the concept of fundamental 

attunements  in Heidegger's  fundamental ontology.  Progression through the key 

texts (Being and Time,  What is Metaphysics? and The Fundamental Concepts of  

Metaphysics)  retraces  the  evolution  of  this  concept  and  captures  its  often 

overlooked  complex  structure.  This  account  emphasizes  the  different  roles  of 

various fundamental attunements and the exclusive status of  Angst as “the most 

fundamental” fundamental attunement. The central thesis of this paper is that the 

attunement of  Angst represents a key to Heidegger's comprehensive account of 

moods, as well as to the interpretation of other fundamental attunements, and to 

the  attunement  of  deep  boredom  in  particular.  Interpretation  of  Angst as  the 

exclusive  fundamental  attunement  also  provides  an  insight  into  the  core  of 

Heidegger's thought – i.e. into the problem of being.

Keywords
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Úvod

Má práce nemá nijak novátorské ambice. Jde mi pouze o podrobnou interpretaci pojmu základní 

nálady (Grundbefindlichkeit,  Grundstimmung)1 ve  fundamentální  ontologii  Martina  Heideggera. 

Myslím,  že  taková  interpretace  má  své  oprávnění  v  tom,  že  tento  na  první  pohled  ezotericky 

působící koncept může dobře sloužit jako klíč k základu, z něhož fundamentální ontologie roste, a o 

který  se  v  ní  „hraje“.  Mám  za  to,  že  právě  zkušenost  určité  základní  nálady  –  úzkosti  – 

koncentrovaně  a  nanejvýš  „přímočaře“  ukazuje  hybný  moment,  od  kterého  se  Heideggerovo 

myšlení v různých podobách odvíjí a k němuž se stále vrací. Jde totiž o zkušenost samotného bytí 

jako problému – jako toho, po čem vůbec je třeba (a má smysl) se ptát.

Abych mohl takto ukázat smysluplnost a naléhavost Heideggerova základního problému, bude 

nejprve třeba vyjasnit povahu naladěnosti jako takové. Podrobnou interpretaci úzkosti, při které je 

třeba vykročit výrazně za literu samotného Heideggerova textu, bude následně třeba uvést do vztahu 

k jiným význačným náladám, které Heidegger také označuje jako základní, a které hrají v žité 

existenci i ve fundamentální ontologii různé role.

V rámci tzv. „kontinentální“ filosofie je Heidegger bezesporu jedním z nejvlivnějších autorů 20. 

století.  Je  relevantní  a  inspirativní  mezi  dalšími  pro  teorii  jednání,2 pro  psychopatologii,3 pro 

filosoficko-antropologickou teorii nálad,4 pro teorii osobní identity, pro estetiku, filosofii vědomí 

nebo  environmentální  filosofii.  Ve  všech  těchto  disciplínách  lze  z  Heideggera  vytěžit  leccos 

zajímavého.  Heideggerův  ontologický  slovník  se  ovšem  z  perspektiv  takových  projektů,  které 

přistupují k Heideggerovým textům s vlastní, odlišnou otázkou, často jeví spíše jako překážka – je 

třeba vyhnout se nebezpečí nekritického reprodukování „heideggerovštiny“ a převést věcné jádro 

toho,  co  je  pro nás  z  Heideggera  momentálně  podnětné,  do  kontrolovatelnější,  sdílené,  obecně 

srozumitelnější  řeči.  Tento  postup  je  zcela  legitimní  a  vychází  z  pochopitelné  potřeby  takové 

terminologie, která bude co nejlépe sloužit vytyčenému tématu a nebude ho zbytečně komplikovat.

Pokud  ale  Heideggera  čteme  pouze  z  perspektiv  různých  takto  Heideggerem inspirovaných 

1 Terminologická  poznámka  –  rozpoložení  (Befindlichkeit),  resp.  naladěnost  (Gestimmtsein),  označuje  existenciál 
charakterizující  pobyt  jako  takový,  nálada  (Stimmung)  pak  označuje  konkrétní  žitou  zkušenost  –  jak je  pobyt 
naladěn určitým způsobem. Sám Heidegger toto dělení striktně nedrží, zatímco v Bytí a čase je úzkost označována 
jako  Grundbefindlichkeit  (což odpovídá tomu, že latentní úzkost v určitém níže probíraném smyslu tvoří základ 
naladěnosti jako takové) a Grundstimmung je označením pro jiné důležité nálady spojené s autentickým rozvrhem, v 
Co je metafyzika? je naopak pouze úzkost označována jako Grundstimmung. V Základních pojmech metafyziky jsou 
jako  Grundstimmungen označovány  i  jiné  nálady.  Z  těchto  proměn  samotných  nelze  myslím  vyvodit  nic  
interpretačně zásadního, podobně jako Heidegger budu proto tyto termíny používat víceméně synonymně.

2 Např. Čapek, Jakub, Jednání a situace, Praha: OIKOYMENH, 2007. s. 105-130.
3 Např. Kouba, Petr, Fenomén duševní poruchy, Praha: OIKOYMENH, 2006.
4 Např. Bollnow, Otto Fridrich, Das Wesen der Stimmungen, Königshausen und Neumann Verlag, Würzburg, 2009.
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zkoumání, a na takové otázky zaměřených interpretací, může nám začít připadat, že Heideggerův 

vlastní slovník je z velké části zbytečný, pozérský a násilný,5 a že sama „otázka bytí“ je jen těžko 

srozumitelná a poněkud nafouknutá figura, kterou v této formě nepotřebujeme, protože její věcný 

obsah nakonec lze dost dobře rozložit mezi zmíněná, konkrétněji zaměřená zkoumání. Má práce 

chce oproti této tendenci naopak znovu zdůraznit jako zásadní a filosoficky zajímavý ten problém, 

který motivuje samotného Heideggera,  a  v jehož artikulaci  má Heideggerův slovník své jediné 

oprávnění – problém bytí, k němuž je právě interpretace základních nálad nejilustrativnější (byť ne 

jedinou) cestou.

Mám za to, že perspektiva získaná interpretací základních nálad zpětně ozřejmuje různá témata a 

motivy Heideggerovy filosofie (rozumění z možností, každodennost, praktický a teoretický postoj k 

jsoucnu, autenticita a neautenticita, pravda, dějinnost, vztah k druhým, konečnost a časovost...) jako 

momenty  jednoho  dynamického  celku,  který  roste  z  jedné  základní  otázky.  Proto  doufám,  že 

důkladná interpretace konceptu základní nálady a rozdílů mezi základními náladami nepředstavuje 

nějaké obskurní akademické pitvání nedůležitých detailů v hlubokých útrobách celkově již dávno 

známého  myšlenkového  „systému“.  Mě  osobně  práce  nad  předkládaným  textem  pomohla 

porozumět  naléhavosti  Heideggerovy  základní  otázky  a  upřímně  doufám,  že  by  takto  mohla 

posloužit i případnému čtenáři.

V prvním přiblížení je možné říci, že základní nálady obecně jsou důležité ve dvojím ohledu. 1.) 

Setkávám se  v  nich  sám se  sebou,  se  svým světem  a  se  svou  základní  „situací“  význačným 

způsobem, který může být pro vlastní život transformativní. Lepší porozumění základním náladám 

tak s sebou nese „praktický“ příslib lepšího porozumění sobě samému ve vlastní konkrétní životní 

situaci.  2.)  Způsob,  jakým  jsem  sám  se  sebou  a  se  jsoucím  vcelku  v  základních  náladách 

konfrontován, mi může ukázat něco podstatného nejenom o mém konkrétním životě, ale o bytí jako 

takovém.  A proto  je  filosofická  interpretace  těchto  nálad  nepostradatelným  krokem  na  cestě 

fundamentálně ontologického tázání po smyslu bytí.6

Směřování k Heideggerově základní otázce vyžaduje klást důraz primárně na druhý bod, tedy 

zaujmout  transcendentální  perspektivu  –  ptát  se  po  naladěnosti  a  analyzovat  konkrétní  nálady, 

nakolik nám něco ukazují o možnosti naší zkušenosti vůbec, interpretované právě jako zkušenost 

bytí. V průběhu práce by se mělo stát zřejmé, jakým způsobem patří naladění obecně a konkrétní 

základní nálady zvlášť k lidské bytosti – jakou roli hrají v tom, že se právě pro nás bytí vůbec může  

5 Dojem, který ještě umocňuje neproniknutelná mysteriózní aura kolem některých heideggerovských „kruhů“.
6 Heideggerovsky  by  bylo  možné  první  ohled  prohlásit  za  ontickou relevanci  základních  nálad  jako  určení 

konkrétního jsoucna – mě samého. Druhý ohled by pak odpovídal ontologické rovině, na níž jde o určení bytí vůbec 
co do jeho smyslu.
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stát problémem a tématem, a proč tento vztah k bytí umožňuje a  zakládá náš vztah ke jsoucnu 

vůbec. Proč a v jakém smyslu jsou vůbec podle Heideggera některé nálady základní a některé ne, 

lze zodpovědět pouze s ohledem na tento ontologický kontext, v němž analýzy základních nálad 

hrají konkrétní role.

Z toho také plyne, čím se ve své práci zabývat nechci. Nechci z Heideggera destilovat nějakou 

jím inspirovanou psychologickou či filosoficko-antropologickou teorii nálad, která by si kladla za 

cíl popsat a roztřídit celou paletu různých nálad jako událostí duševního života, případně zkoumat,  

které všechny nálady jsou „základní“ vzhledem k určitému ideálu šťastného, rozmanitého, duševně 

vyrovnaného, zdravého nebo jakkoliv jinak žádoucího života.  Nechci  ani zmínit  a interpretovat 

všechny nálady, které jsou základní v Heideggerově slova smyslu (ať už se jim sám Heidegger 

věnuje, nebo ne).7 Jde mi o interpretaci koncepce základní nálady v její  členitosti, pro kterou je v 

mé interpretaci zásadní rozdíl mezi úzkostí a jinými základními náladami.

Z praktických důvodů je tato práce omezena na fundamentálně ontologické texty – tedy na tu 

etapu Heideggerovy filosofie, ve které jako východisko pro položení otázky po smyslu bytí slouží 

analýza způsobu bytí lidského pobytu (Dasein) – existence (Existenz). Výchozím textem je pro tuto 

práci  Bytí  a  čas,8 z  něhož  se  budu  po  uvedení  do  celkového  kontextu  soustředit  na  pasáže  o 

existenciálu rozpoložení, na analýzu úzkosti jako  základního rozpoložení a později i na analýzu 

odhodlanosti  jako  autentického  rozvrhu,  který  právě  s  úzkostí  specifickým  způsobem  souvisí. 

Centrální  částí  této  práce  je  interpretace  Heideggerova  výkladu  úzkosti  v  přednášce  Co  je  

metafyzika?,9 pokusím se tento výklad usouvztažnit s předchozím výkladem z Bytí a času a ukázat 

ho  jako  jeho  zásadní  prohloubení  a  rozvinutí.  Tuto  přednášku  zároveň  využiji  jako  klíč  pro 

interpretaci role úzkosti v druhé části  Bytí a času. V Co je metafyzika? se také poprvé setkáme s 

další základní náladou – s náladou hluboké nudy – jejíž výklad z přednáškového cyklu  Základní  

pojmy  metafyziky10 budu  sledovat  v  poslední  části  práce.  Tento  postup  skrze  klíčové  texty  mi 

umožní  sledovat  vývoj  Heideggerova  pojetí  základních  nálad,  průběžně  v  textu  lokalizovat 

problematické teze, doptávat se na ně a sledovat, jestli můžeme v následujících textech nalézt jejich 

přesvědčivé  obhájení.  Vedle  těchto  základních  textů  se  pro  orientaci  v  širším  kontextu  budu 

7 To by ostatně byl, jak se ukáže, nesplnitelný úkol.
8 Heidegger, Martin,  Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. Dále jen  SuZ.  Pokud nebude uvedeno 

jinak, citace v češtině jsou z překladu Heidegger, Martin, Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 2002.
9 Heidegger, Martin,  Was ist Metaphysik?, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2017. Dále jen  WiM?.  Pokud 

nebude uvedeno jinak, citace v češtině jsou z překladu Ivana Chvatíka: Heidegger Martin, Co je metafyzika?, Praha: 
OIKOYMENH, 1993.

10 Heidegger, Martin, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 2018. Dále jen  GdM. Navržený překlad některých termínů je můj, při studiu jsem vedle originálu 
pracoval s anglickým překladem: Heidegger, Martin, The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude,  
Solitude, trans. McNeill, William a Walker, Nicholas, Bloomington: Indiana University Press, 1995.
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průběžně odkazovat k dalším Heideggerovým textům z tohoto období.
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 1 Rozpoložení v Bytí a čase

V  první  kapitole  nejprve  stručně  nastíním  kontext,  v  němž  je  nálada  v  Bytí  a  čase poprvé 

tematizována,  a  představím základních  pojmy.  Následně  se  budu  věnovat  výkladu  existenciálu 

rozpoložení v jeho třech základních strukturních momentech. Problémy a nezodpovězené otázky, na 

které při interpretaci rozpoložení narazíme, povedou k prvnímu přiblížení se tomu, v čem by mohla 

spočívat „základnost“ první základní nálady – úzkosti.

 1.1 Kontext  –  o  co  jde  v  Bytí  a  čase  a  jaké  je  východisko  analýzy  

rozpoložení?

Vzhledem k šíři Heideggerovy analýzy zde pro uvedení do kontextu není možné projít všechny 

jednotlivé kroky, které tematizaci nálady v Bytí a čase předcházejí. Pokusím se proto spíše vlastním 

způsobem shrnout to, co považuji za nezbytné pro předběžné vymezení lidského pobytu, o jehož 

nálady tu dále půjde.

Fundamentální  ontologie chce vypracovat  otázku po smyslu bytí  vůbec.11 Tímto smyslem se 

nemíní nějaký předpokládaný konečný účel, ke kterému by vše jsoucí spělo a v němž by mělo své 

celkové zdůvodnění, ale zkrátka to, na základě čeho je vůbec srozumitelné bytí jsoucího. Hledaným 

smyslem bytí je myšleno to, z čeho rozumíme, že (a jak) jsme my i jsoucí ve světě – tedy apriorní 

struktura nejzazších podmínek možnosti našeho rozumění bytí.12 Jak už jsem zmiňoval v úvodu, 

východiskem pro toto tázání je analýza způsobu bytí pobytu, protože je to právě pobyt, kdo vůbec 

nějak rozumí tomu, že je, a že jsoucí vůbec je – byť jde většinou o rozumění implicitní, netematické 

a neartikulované v pojmu.13

11 SuZ, § 1., s. 4.
12 SuZ, § 2., s. 6.
13 Zde se proti Heideggerovi nabízí námitka z antropocentrismu. Copak se zvířata také nevztahují k bytí? Neomezuje 

své zkoumání Heidegger tímto východiskem pouze na specifický lidský přístup k bytí, aniž by to jakkoli přiznal?  
Sledování  tohoto  problému by mě odvedlo daleko  od  tématu mé práce.  Mám nicméně za to,  že  Heideggerův 
„antropocentrismus“ nebo spíše „pobytocentrismus“ nemá nic společného s tím, co si pod tímto pojmem běžně  
představíme. Z teze, že pouze pobyt rozumí bytí, neplyne žádná vyšší hodnota člověka, umístění člověka na vrchol  
nebo  do  středu  univerza,  ani  popření  toho,  že  zvířatům je  vlastní  jim  specifické  prožívání  vlastního  života  a 
prostředí. Člověk se nicméně se na rozdíl od zvířat nepohybuje v určitém omezeném okrsku přirozených cílů, jimž 
odpovídá  omezený repertoár  možného  chování.  Protože  se  pobytu  samo  vlastní  bytí  (resp.  nebytí)  může  stát  
problémem, je pro něj také možné ho skrze dějinně proměnlivou řeč artikulovat a rozumět si v něm stále znovu a 
jinak. Osobně mi při podrobném výkladu toho, co se rozuměním bytí u Heideggera vlastně míní, připadá vcelku 
nekontroverzní  mluvit  o  takovém  rozumění  pouze  v  případě  člověka.  Tím  ale  nechci  popírat,  že  interpretace 
zvířecího vztahu k věcem a k vlastnímu životu, pokud tento vztah není založen ve stejném rozumění bytí, je složitý 
a  Heideggerem pravděpodobně neuspokojivě  řešený problém.  Srov.  GdM, §§  45.-61.,  s.  274-396.  Mně blízký 
kritický postoj k nařčení Heideggera z antropocentrismu: Beinsteiner, Andreas,  The “As” and the Open:  On the 
Methodological Relevance of Heidegger’s Anthropocentrism,  STUDIA PHÆNOMENOLOGICA XVII (2017), s. 
41–56.
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Toto rozumění bytí nemá podobu  vědění o něčem, spočívá v základnějším vztahu k vlastnímu 

bytí,  který  každé  vědomosti  předchází  a  který  z  úrovně  „vědění  o  něčem“  už  nelze 

fenomenologicky přiměřeně  rekonstruovat  –  pobytu v jeho bytí  o  toto vlastní  bytí  jde.14 Pobyt 

svému vlastnímu bytí rozumí právě jako „vždy svému“ (Jemeinigkeit), což právě neznamená, že by 

pro člověka jedna  z  věcí  ve  světě  měla nějaký index „svojskosti“,  díky němuž by se s  ní  byl 

schopen identifikovat v poznání typu „jsem touto věcí“.15 Rozumění mému bytí právě jako „vždy 

mému“  spočívá  v  tom,  že  se  mě  mé  bytí  už  vždy týká,  není  mi  lhostejné,  a  to  před  každým 

předmětným uchopením sebe  sama skrze  pojem.  Toto  „jde  mi  o“  tedy znamená:  být  už  vždy 

zainteresován na vlastním bytí konkrétnímu způsobem – „tak či onak“, tedy z nějaké možnosti, jak 

být.16

„Nějak být sebou“ (tedy rozumět si z konkrétní možností mého bytí, o kterou mi jde) je možné 

pouze ve světě – tedy při „realizaci“ určité možnosti mne samého skrze zabývání se nitrosvětským 

jsoucnem.17 Zároveň s tím, jak pobytu o jeho vlastní bytí jde, odkrývá tedy jako (tak a tak) jsoucího 

nejen sebe, ale také celek světa, v němž je sebou samým u věcí a společně s druhými lidmi. Bytí  

světa a zjevnost jsoucna v něm tak není něco „vně“ pobytu, protože právě ve své (na sobě samé 

zainteresované) existenci pobyt společně s rozuměním vlastnímu bytí rozumí také tomu, že (a jak) 

je i jiné jsoucno.

Základní Heideggerovu tezi o rozumění bytí lze tedy shrnout tak, že jsoucno je pobytu v každém 

vztahu k němu už vždy předchůdně (většinou netematicky) zjevné právě jakožto jsoucí, a ve svých 

různých věcných významech je mu přístupné právě  na základě tohoto předchůdného porozumění 

samotnému bytí.  V tomto ohledu je  bytí  (přístupné v porozumění  tomu,  že jsme a jsoucí  je)  i 

konkrétně určené jsoucno (přístupné ve věcném uchopení toho, čím je) „závislé“ na bytí pobytu.18 

Pokud se má  fundamentální  ontologie  držet  toho,  jak se  nám bytí  samo ukazuje  před  každým 

14 SuZ, § 9., s. 42.
15 Právě takové pojetí sebe-vztahu jako disponování nějakou vědomostí – schopnost „self-recognition“ předpokládající 

„self-concept“ – hraje skrze slavný „mirror test“ významnou roli v současné filosofii vědomí a v debatách o vědomí 
zvířat. Viz např. Heyes, C.M., Reflections on self-recognition in primates,  Animal Behaviour Volume 47, Issue 4, 
April 1994, s. 909-919.

16 SuZ, § 9., s. 43.
17 Pokud, na rozdíl od Heideggera, budu používat obrat  „realizace“ možností, je třeba nejprve zdůraznit, že takovou 

„realizací“ (spočívající v tom, že jsem / stávám se určitým způsobem např. studentem, partnerem, synem, a to v  
konkrétních činnostech  a postojích)  mé způsoby bytí  nepřestávají  být  mými možnostmi –  nejsou převedeny na 
zkrátka se vyskytující skutečnost, stále jsou tím, o co mi v mém bytí jde.

18 Což samozřejmě neznamená, že by se s vymřením člověka věci zmizely nebo se zastavily přírodní procesy. Jsme to 
nicméně my, kterým se v naší existenci příroda a její procesy ukazují právě jako to, co je na nás ve svém průběhu 
nezávislé,  co  nás  dalekosáhle  přesahuje,  z  čeho jsme vyšli  a  co  tu  bude po  našem zániku.  Příroda  se  ve  své  
nezávislosti ukazuje právě nám – tedy i tento její smysl je zjevný tomu, kdo vůbec bytí rozumí. Bez pobytu by se 
planety nezastavily, ale jejich bytí i jakýkoli věcný význam by nebyl nikomu srozumitelný, nebyly by zahrnuty do 
žádného světa a samo rozlišení mezi jejich bytím a nebytím by tak postrádalo smysl. SuZ § 43. c), s. 212.
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(potenciálně zkreslujícím) teoretickým popisem,19 nesmí pobyt od světa a jsoucna v něm izolovat, 

ale musí jej naopak zachytit v jeho zainteresovanosti na vlastním bytí ve světě. Bytí-ve-světě (In-

der-Welt-sein)  je  proto  pojato  jako  jednotná,  nedělitelná  struktura  existování,20 kterou  je  třeba 

ukázat nejprve v každodenním, běžném životě člověka.21

Jak už ale bylo řečeno výše, v každodennosti (často opisované souslovím „zprvu a většinou“) pro 

nás údajně základní určení nás samých – že už vždy nějak bytí rozumíme – na první pohled vůbec 

není  důležité.  Zdá  se,  že  s  „faktem“  samotného  bytí  nečiníme  žádnou  zkušenost  (běžně  přeci 

zakoušíme tak či onak tu či onu konkrétní věc / vlastnost věci, nikoliv „samo bytí“) a proto ani 

nemáme potřebu mu věnovat pozornost a jakkoliv ho tematizovat. Od toho,  že jsme a  že jsoucí 

vůbec je, při zabývání se tím či oním odhlížíme, nebo spíše zcela zapomínáme – jako od toho 

nejprázdnějšího, nejsamozřejmějšího a nejnezajímavějšího „postřehu“.22 Jsme-li na bytí upozorněni, 

nezbývá než nad ním pokrčit rameny. Samozřejmě že „o samotném bytí“ nějak víme; protože si ale 

pod tím nejsme schopni nic konkrétního představit a také z toho přeci nic konkrétního neplyne, 

můžeme tento nejabstraktnější a od světa nejodtrženější „problém“ (co znamená být a jak to, že o 

bytí  vždy již  nějak  „víme“)  přenechat  filosofům a  vrátit  se  ke  konkrétním  věcem spojeným s 

konkrétními důsledky.

Z  tohoto  pohledu  každodennosti  plyne  nutnost  upřesnit  a  doplnit  východisko fundamentální 

ontologie,  a  to  sice  dvěma  základními  modifikacemi  bytí  pobytu  –  vlastním  a  nevlastním 

(autentickým a neautentickým) způsobem existence. Heideggerovým východiskem bylo: s tázáním 

po smyslu bytí musíme začít u nás samých, protože právě my bytí už vždy nějak rozumíme. To ale 

znamená, že rozumění bytí je pro pobyt totožné s tím, že vůbec může být. Moci-být (Seinkönnen) 

tedy znamená rozumět bytí.  Na možnosti  být  je ale pobyt  v každodennosti  zainteresován skrze 

nějakou  konkrétní  možnost,  jak být  ve  světě.23 Z  výše  shrnutého  každodenního  postoje  k 

„samotnému“ bytí nicméně vyplývá, že pobyt v každodennosti na svém bytí právě  není primárně 

zainteresován z té možnosti, která ho vůbec činí pobytem, a která je mu v nejvyšší míře vlastní – z 

možnosti vlastního bytí.

Tato v tomto smyslu  vlastní možnost24 (možnost vůbec být) je pro pobyt v každodennosti tou 

nejméně zajímavou a nejzasutější možností, o níž běžně nemá důvod uvažovat, natož sobě samému 

rozumět primárně v jejím světle – autenticky. Pobyt si naopak v každodennosti rozumí z možností,  

19 SuZ, § 7., s. 38.
20 SuZ, § 12., s. 53.
21 SuZ, § 9., s. 43.
22 Což nachází svůj výraz v dominantním filosofickém pojetí „bytí“ jako nejobecnějšího, nejabstraktnějšího pojmu – 

právě proti tomuto pojetí je třeba otázku po bytí „obnovit“. SuZ, § 1., s. 4.
23 SuZ, § 9., s. 42.
24 Mám tu na mysli „nejvlastnější moci-být“ (eigenstes Seinkönnen).
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které ve svých jednotlivých instancích nejsou nutně dány s jeho existencí jako takovou (tedy mu 

nejsou vlastní jako pobytu), ale otevírají se před ním díky té či oné věci (záležitosti...), která je mu 

ve světě k dispozici na základě už zjednané srozumitelnosti sdílené s druhými lidmi. Nakolik pobyt 

sám sobě rozumí primárně ve světle „světských“ možností25 (a ne naopak jim ve světle své vlastní 

možnosti být), rozumí si neautenticky.26 K tomu je třeba dodat, že jednotlivé konkrétní možnosti ve 

světě  sice  nejsou  na  rozdíl  od  vlastní  možnosti  být  (jako  ten,  kdo  rozumí  bytí)  nutně  dány s 

existencí pobytu, ale každodenní ponoření do možností, které jsou mi předloženy něčím ve světě 

(neautenticita jako taková) k pobytu patří  stejně nutně jako možnost autentického rozumění.  Ve 

světě se něčím už vždy zabývám a sám na sobě jsem už vždy zainteresován právě skrze konkrétní 

světské možnosti. Rozumění vlastnímu bytí tedy nemá jednu fixní podobu, ale samo je možností – 

je možné tak, či onak, tedy autenticky (z možnosti být), nebo neautenticky (z možností ve světě).27

Toto mé stručné představení autenticity a neautenticity jako základních způsobů, jak pobyt sám 

sebou  je,  neshrnuje  nějaké  jedno  místo  v  Bytí  a  čase,28 ale  snaží  se  o  zdůraznění  základního 

systematického důvodu, proč Heidegger s rozdílem autenticity a neautenticity přichází. Tento rozdíl 

zkrátka nutně vyplývá z kombinace 1.) východiska tázání po smyslu bytí v pobytu, o kterém se 

tvrdí,  že  primárně  a  vždy už  rozumí  právě  bytí,  a  2.)  fenomenologické  maximy vykázat  toto 

rozumění bytí z toho, jak se samo ukazuje v naší zkušenosti – v níž se v rámci běžného ponoření do 

„světských“ záležitostí s žádným „bytím“ tematicky nesetkáváme.

25 Tento termín budu používat přísně ve smyslu: možnosti, které se mi nabízejí ve světě. Tato světskost tak nemá nic 
společného s rozlišením světského a posvátného / duchovního (všechny možnosti „duchovního života“ jsou 
světské).

26 Jako v tomto základním smyslu neautentickou tedy chápu každodennost jako takovou – tedy každé ponořené 
zabývání se něčím ve světě. Tato interpretace není samozřejmá a byla by v napětí s některými formulacemi z § 9., 
(„Das Dasein soll im Ausgang der Analyse gerade nicht in der Differenz eines bestimmten Existierens interpretiert, 
sondern in seinem indifferenten Zunächst und Zumeist aufgedeckt werden. (…) Wir nennen diese alltägliche 
Indifferenz des Daseins Durchschnittlichkeit.“ SuZ, § 9., s. 43) pokud bychom je četli tak, že zde Heidegger 
„diferencí určitého existování“ míní autenticitu a neautenticitu, a průměrnou každodennost chápe jako třetí způsob 
existování odlišný od těchto dvou, o němž se následně bez rozvedení zmiňuje na dalších dvou místech SuZ (§. 12., s. 
53 a § 45., s. 232). Vzhledem k tomu, že průměrné každodenní „zprvu a většinou“ je dále mnohokrát označeno jako 
neautentické a neautenticita je pak ve svém celkovém pohybu upadání v pojmu starosti přímo ztotožněna s bytím u 
nitrosvětského jsoucna, myslím, že toto čtení není uspokojivé. „Indiferenci“ každodennosti z § 9. nechápu jako 
modální indiferenci s ohledem na autenticitu a neautenticitu, ale tak, že každodennost je třeba uchopit bez ohledu na 
nějakou „konkrétní možnou ideu existence“ (SuZ, § 9., s. 43) – čímž je dle mého míněn např. ideál člověka jako 
racionální bytosti, bytosti stvořené k božímu obrazu... Existence by měla zprvu být interpretována indiferentně k 
jakémukoliv věcně určenému ideálu člověka – zkrátka z každodenního zabývání se něčím ve světě, ve své obecné 
struktuře. Ve větě „Auch in ihr [míněna „die durchschnittliche Alltäglichkeit“] und selbst im Modus der 
Uneigentlichkeit liegt a priori die Struktur der Existenzialität.“ (SuZ, s. 44) by pak „selbst“ oproti českému překladu 
bylo třeba číst ne jako „dokonce“, ale jako „právě“ – z čehož by plynulo předběžné ztotožnění každodennosti a 
neautenticity, které je celkově vysvětleno až v analýze upadání. Co Heidegger míní „modální indiferencí“ v § 12. a § 
45. by pak byla jiná otázka, o které je vzhledem k izolovanosti a nevysvětlenosti těchto zmínek možné pouze 
spekulovat. Jednu takovou spekulaci nabízím v pozn. 139 k této práci.

27 Později se ukáže, že rozumění bytí je samo možností ještě v základnějším slova smyslu – totiž vzhledem k opačné 
možnosti svého naprostého krachu – možnosti nebýt, která zároveň znamená konec rozumění bytí. Srov. níže kap. 
2.6. a 2.7. této práce.

28 Systematicky nejjasnější formulaci tohoto rozdílu najdeme pravděpodobně v SuZ, § 31., s. 146.
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Takto vydedukované rozlišení autenticity a neautenticity je samozřejmě čistě formální a závisí na 

zatím nedoložené tezi o „primárnosti“ rozumění bytí. Pokud se nepodaří ukázat oprávněnost této 

teze interpretací konkrétní zkušenosti, z níž teprve může nabýt konkrétního smyslu zatím pouze 

formálně vykonstruovaná „vlastní možnost“, jde o pouhé dogmatické tvrzení. Z interpretace této 

zkušenosti musí být zároveň zřejmé, že a jak rozumění bytí umožňuje a zakládá i vztah k jsoucnu v 

každodennosti.

Rozdíl  autenticity  a  neautenticity  jsem  takto  formálně  představil  záměrně.  Způsob,  kterým 

Heidegger tento rozdíl v § 9. uvádí, normativně zabarvený slovník (ztráta sebe sama, průměrnost, 

útěk, zapomnění na bytí, upadání...) a rétorické pasáže vyznívající často jako kritika neautenticity29 

čtenáři umožňují si hned od začátku pod autenticitou oproti neautenticitě „něco představit“. Bez 

důkladného uchopení ontologického jádra tohoto rozlišení v pozdějším textu čtenář nicméně snadno 

setrvá u této vágní představy, že jde o skrytě moralistickou koncepci, v níž neautenticita představuje 

jakési morální bahno šedé průměrnosti a autenticita naopak morální ideál heroického sebe-převzetí, 

ačkoli proti tomu Heidegger opakovaně protestuje.30

V prvním oddílu Bytí a času Heidegger nejprve provádí důkladnou interpretaci každodennosti, a 

postupně  z  ní  „destiluje“  jednotlivé  momenty  struktury  bytí-ve-světě.  Prvním  momentem  je 

světskost světa, která je nám běžně zakryta tím či oním nitrosvětským jsoucnem, jímž se zabýváme 

a z jehož možností si primárně rozumíme. Druhým momentem je „subjekt“ bytí-ve-světě – kdo 

pobyt je. V každodennosti je neautentický pobyt „tím či oním“ se zabývající a „z toho či onoho“ si 

průměrně rozumějící člověk – kdokoli / nikdo konkrétní.31 Třetím momentem je pak „bytí-ve“ – 

samotná „vazba“ pobytu a světa, která tkví v nejzákladnějších způsobech, jak se vůbec pobyt ocitá 

ve světě.  Právě zde se pokusím po tomto stručném přeletu nad základním kontextem vplout do 

Heideggerova textu podrobnější interpretací. Jedním z těchto základních způsobů našeho „bytí-ve“ 

je totiž (spolu s rozuměním a řečí) právě rozpoložení.

29 Zejména některé pasáže o „ono se“ jako každodenním „bytí sebou“ – SuZ, § 27., s. 126-130.
30 Toto moralizování kritizuje např. Karfíková, Lenka, Časovost a autenticita podle Sein und Zeit (některé problémy 

Heideggerova konceptu a jejich obdoby u Augustina), Reflexe 35, 2008, s. 45-54. Souhlasím s tím, že moralizace 
rozlišení autenticita/neautenticita je na některých pasážích Bytí a času skrytě přítomná, ale zatímco Karfíková vidí 
cestu k odmoralizování neautenticity skrze přehodnocení role, jakou hraje v lidské existenci spolubytí, já mám za to, 
že cesta k očištění koncepce neautenticity od moralizujícího „nátěru“ vede spíše přes snahu jasně rozdělit strukturně 
nevyhnutelnou neautenticitu jako jediný myslitelný způsob každodenního ponořeného zvládání čehokoliv ve světě 
od Heideggerovy kritické analýzy současnosti (která se ozývá už v Bytí a čase, ale plně ke slovu přichází v 
Základním pojmech metafyziky) jako doby prodchnuté určitou extrémní zapomenutostí na bytí, a tedy i zahrazením 
možnosti autentického rozumění. Heideggerovo přesvědčení o „upadlé“ současnosti lze myslím v jeho paušálnosti a 
v morálně / politických důsledcích odmítnout, aniž bychom zavrhli pojem neautenticity jako takový. Srov. kap. 3.2. 
této práce o náladě hluboké nudy.

31 SuZ, §§ 25.-27., s. 113-130.
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 1.2 Existenciál rozpoložení jako základní způsob „bytí-ve“

Z výše řečeného je patrné, že je-li „bytí-ve-světě“ strukturou existování, nejde v „bytí-ve“ jako v 

klíčovém  momentu  této  struktury  o  vztah  obsahování  jedné  věci  druhou,32 protože  svět 

neoddělitelně patří (jako konstitutivní moment) k existenci samotné. Momentem „bytí-ve“ se proto 

myslí  základní  způsoby  bytí  pobytu  (jak  je  pobyt  svým  „tu“),33 skrze  něž  se  odehrává  toto 

neoddělitelné „patření k sobě“ světa a pobytu.34

Z toho  už  vyplývá  první  základní  rys  odlišující  ontologické  pojetí  nálady  jako  jednoho  ze 

způsobů našeho „bytí-ve“  od  psychologického pojetí  nálady:  Má-li  rozpoložení  postihovat  toto 

„patření k sobě“ světa a pobytu jako způsob bytí pobytu samého, nemůže být nálada ontologicky 

chápána jako mentální stav nebo proces, který se odehrává uvnitř lidské mysli.35 Takové „uvnitř“ je 

totiž vždy vymezeno oproti světu pojatému jako souhrn jsoucna, které je „vně“. Tyto dvě sféry by je 

následně (podle Heideggera bez naděje na úspěch) nutné přemosťovat nějakou koncepcí působení 

vnějšku na vnitřek (v tomto případě by patrně šlo o vyvolávání nálady jiným jsoucnem, které je na 

pociťované náladě zcela nezávislé –  událostí ve „vnějším“ světě nebo třeba neurálním procesem),  

resp. projekce z vnitřku ven (tedy pociťované náladové „zabarvení“ světa, který by sám o sobě byl 

myšlen jako Lockeovsky „bezbarvý“).  Má-li  ale  Heideggerova koncepce tuto opozici  vnitřku a 

vnějšku  překonat  (resp.  ukázat  ji  jako  pro  naši  každodennost  i  vědu  možnou  až  na  základě 

původnější ontologické jednoty světa a pobytu) a je-li nálada způsobem „patření k sobě“ světa a 

toho, kdo je v něm (tedy jedním ze způsobů, jak se tato původnější jednota odehrává), musí se jako 

způsob bytí-ve-světě týkat stejně původně obou těchto pólů.36

Z pojetí rozpoložení jako existenciálu také plyne teze, že pobyt je naladěn vždy – vždy je nám už 

nějak zjevné „jak nám je“, „jak se máme“, a to v té či oné náladě. 37 Toto „jak se máme“ většinou 

není nijak zvlášť výrazné a běžně na to nezaměřujeme svou pozornost. To ale podle Heideggera 

neznamená,  že  bychom  naladěni  nebyli.  Tuto  „nenaladěnost“  nebo  spíše  „nijakou  náladu“ 

(Ungestimmtheit)38 chce naopak ukázat právě jako běžnou (byť určitě ne jedinou) náladu patřící ke 

každodennosti,  v  níž  se  pobyt  tím  či  oním  nenápadně  otravuje  a  zmáhá.39 Při  modifikaci 

32 SuZ, § 12., s. 54.
33 SuZ, § 28., s. 133.
34 Ibid., s. 132.
35 SuZ, § 29., s. 136. Srov. též Heidegger, Martin, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, ed. Petra Jaeger, 1979, 

s. 352.
36 SuZ, § 29., s. 136.
37 Ibid., s. 134. V německém Befindlichkeit zní „sich befinden“, „nalézání se“ právě ve smyslu sebe-nalezení se   v 

tom, jak mi je (v češtině zastaralého „vynacházení se“).
38 Ibid.
39 Že si za paradigmatickou náladu každodennosti Heidegger volí právě nijakou náladu, je myslím znakem toho, že 

každodennost Heidegger analyzuje do velké míry z perspektivy naší (resp. jeho) současnosti (jak ji sám vidí). 
Nijakou nálada ovšem myslím nelze interpretovat jako „apriorní“ náladu každodennosti jako takové, „apriorní“ je 

15



nenaladěnosti v rozladěnost (Verstimmung) pak nálada vystupuje z pozadí a vyvstává tu před námi 

explicitně to základní zmáhavé a unavující: „Bytí našeho „tu“ se v takové rozladěnosti ukázalo jako 

břímě [Last].  Proč,  nevíme.“40 Tímto břemenem tedy není tíha toho či  onoho úkolu, jejíž různé 

důvody zpravidla nějak známe. Břemenem je podle Heideggera samo bytí našeho „tu“, ke kterému 

jsme v náladě „přiváděni“ nebo jež „nálada odemyká“ před každým konkrétním věděním o tom či o 

onom. „(...) [Ž]e pobyt má povahu břemene,“ nám přitom podle Heideggera neukazuje pouze tato 

rozladěnost, ale i povznesená nálada, která na břímě našeho bytí poukazuje právě tím, že ho snímá.

Zdá se problematické, že tuto tezi Heidegger zprvu bez hlubšího zdůvodnění zkrátka uvádí jako 

by byla zřejmá. Každý jistě zná šedivou jednotvárnost, v níž se někdy celkově cítíme unaveni a 

zmoženi  a  vše,  čím se zabýváme,  se  jeví  jako závaží,  od kterého si  potřebujeme ulevit.  Je  ale 

přesvědčivé ztotožňovat toto břemeno s naším bytím-tu jako takovým a i nálady, v nichž o tíži 

žádného  břemene  zdá  se  nejde,  k  tomuto  určení  negativně  vázat  („sejmutí  břemene“)  jako  k 

původnějšímu? Pro zodpovězení těchto otázek je třeba podrobně rozebrat strukturu rozpoložení.

První uchopení souvislosti nálady s „břemenem“ naší existence Heidegger formuluje takto: „V 

naladěnosti je pobyt vždy již náladou odemčen jako to jsoucno, jemuž je pobyt ve svém bytí vydán 

jako tomu bytí, jímž má ve svém existování být. (…) A právě v nejlhostejnější a nejneškodnější 

každodennosti může se bytí pobytu vynořit jako holé „že jest a býti má“. Ukazuje se čisté „že jest“;  

„odkud“ a „kam“ zůstává v temnotě.“41

Tyto formulace jsou na tomto místě  textu velice těžko interpretovatelné,  protože jde spíše o 

předběžné předeslání, které bude ukotveno v konkrétní zkušenosti až pozdější interpretací úzkosti – 

pouze nenápadnost nálad v každodennosti, kterou nijaká nálada typická pro naši současnost ilustruje. Srov. kap. 3.2. 
této práce, pozn. 255.

40 SuZ, § 29., s. 134., V této pasáži se skrývá interpretační problém spočívající ve vztahu mezi nenaladěností 
(Ungestimmtheit) a rozladěností (Verstimmung). V původním vydání SuZ Heidegger píše: „Die oft anhaltende, 
ebenmäßige und fahle Ungestimmtheit, die nicht mit Verstimmung verwechselt werden darf, ist so wenig nichts, daß 
gerade in ihr das Dasein ihm selbst überdrüssig wird. Das Sein ist als Last offenbar geworden.“ Zjevování toho, že 
pobyt má charakter břemene, je tu tedy připsán nenaladěnosti. V pozdějších vydáních ale Heidegger druhou větu 
mění na: „Das Sein des Da ist in solcher Verstimmung als Last offenbar geworden.“ (Za tento postřeh vděčím 
Ondřeji Kvapilovi a Stele Chvojkové.) Vzniká tím velmi nesrozumitelná formulace, z níž to na první pohled vypadá, 
že v jedné větě Heidegger představuje nenaladěnost jako nenápadnou náladu každodennosti, v níž se sobě stáváme 
„überdrüssig“ (tedy únavní, protivní, otravní...) a varuje před záměnou této nenaladěností s rozladěností, aby v 
následující větě tuto záměnu sám provedl a charakteristiky nenaladěnosti shrnul tak, že „si pobyt v takovém 
rozladění stal zjevným jako břemeno“. Heidegger chtěl touto úpravou pravděpodobně zachytit, že zatímco 
nenaladěnost je šedivě nenápadná a byť nás „utahává“, většinou si toho nevšímáme, teprve v modifikaci 
nenaladěnosti na rozladěnost před námi explicitně vyvstává naše bytí jako břemeno. Tomu by odpovídala i další 
zmínka o rozladěnosti na s. 136 SuZ. Mezi německými interprety o této pasáži panuje komplikovaná neshoda - viz 
poznámku pod čarou č. 193 v Ferreira, Boris, Stimmung bei Heidegger – Das Phänomen der Stimmung im Kontext 
von Heideggers Existenzialanalyse des Daseins, Netherlands: Springer, 2002. s. 149-150.
Osobně mám za to, že věcně není tento problém tak důležitý, abych mu zde věnoval větší prostor v samotném textu 
– tematicky se nám pobyt jako břemeno jistě ukazuje spíše v rozladěnosti než v nijaké náladě doprovázející běžné 
„fungování“. Jak se ale dále ukáže, břemeno (totiž břemeno vlastní vrženosti) se nějak ukazuje i v této 
nenaladěnosti, ovšem právě tak, že se od něj odvracíme a nedbáme ho.

41 SuZ, § 29., s. 134.
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mám za to,  že tím, co se takto může v každodennosti  „vynořit“,  míní Heidegger  už zde právě 

úzkost.  Přesto je ale třeba předběžně vyjasnit  pojmy,  skrze které Heidegger rozpoložení poprvé 

představuje.

V prvé řadě rozpoložení něco odemyká. Odemykání a odemčenost (Erschlossenheit) odpovídá v 

předchozí  kapitole  nastíněnému  základnímu  vztahu  k  vlastnímu  bytí.  Odemčenost  tedy  není 

intencionalita, protože není vůbec vztahem k předmětu, ale právě vztahem k bytí. „Pobyt jest svou 

odemčeností“,42 což znamená, že původní vztah pobytu ke svému bytí (a skrze něj i k bytí jsoucna 

ve světě, které pobyt odkrývá) se děje v samotné jeho existenci.

Náladové odemykání  tedy není  vědění  o něčem43 a  odemčenost  ani  nepředpokládá to,  že se 

náladou necháváme skutečně  oslovit  a  „vzít  na  vědomí“,  co  se nám v  náladě  odemyká.  Podle 

Heideggera se naopak tomu, co nám určité nálady odemykají, v každodennosti vyhýbáme, a právě 

toto vyhýbání je způsobem odemčenosti samotné.44 Tato poněkud temná figura se nikoliv náhodou 

nápadně podobá tomu, co už známe z předchozí úvodní kapitoly – v neautenticitě je nám vlastní  

rozumění bytí skryto, ale sama neautenticita přitom je určitým (nevlastním) způsobem rozumění 

bytí. Co to v běžné zkušenosti v případě nálad znamená?

Nálada  je  běžně  považována  za  ten  nejproměnlivější  a  nejnespolehlivější  jev  našeho 

sebeprožívání, v němž sice člověk bezprostředně ví, jak mu je, ale nepředpokládá při tom, že by 

skrze pouhé naslouchání vlastní náladě a její interpretaci mohl sám o sobě a o světě zjistit něco 

podstatného.  Samozřejmě  že  chceme  mít  dobrou  náladu  a  naopak  vytrvalé  negativní  nálady 

chápeme jako příznak toho, že je s námi (s naším režimem, životním „nastavením“, vztahy, nebo 

třeba neurochemickou balancí)  něco špatně.  Nálada je tak chápána jako  projev svých příčin,  na 

které v tomto smyslu „ukazuje“ (jako např. horečka na chřipku) a z nichž je třeba náladu uchopit. 45 

Sám úkol  interpretovat náladu  z ní samotné v běžném rozumění nemá dobrý smysl – pochopit 

náladu  přeci  naopak  znamená  odhalit  jí  vnější  věcnou  příčinu,  skrze  kterou  pak  mohu  náladu 

zvládat. Zdá se, že pokud v náladě bezprostředně vím, jak mi je, není ji samotnou vůbec třeba 

jakkoliv interpretovat!

Toto pochopení nálady skrze jí vnější příčiny nám umožňuje se příliš výrazným nebo častým 

náladám v každodennosti vyhýbat – tedy nepoddávat se jim, ale zvládat je, což se zdaleka netýká 

jenom „negativních“ nálad. Vždyť jak teoreticky přesné poznání nějaké věci, tak racionálně správná 

42 SuZ, § 28., s. 133.
43 Pojem „Befindlichkeit“ Heidegger volí právě proto, abychom se vyvarovali představy reflexivního uchopení. 

Heidegger, Martin, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, ed. Petra Jaeger, 1979, s. 352.
44 SuZ, § 29., s. 135.
45 Nálada je v tomto smyslu chápána jako „pouhý jev“ a nikoliv jako fenomén ve fenomenologickém smyslu – to, co 

se ukazuje samo ze sebe. SuZ, § 7., s. 29.
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volba prostředků vzhledem k nějakému cíli, má své důvody a svá kritéria správnosti jinde než v naší 

náladě. Nálada může naopak naše racionální vědění a rozhodování zatemňovat a křivit. Je-li naše 

domnělé  vědění  nebo  rozhodování  založeno  pouze  na  „hnutí“  momentální  nálady,  pak  se 

pochopitelně považuje za vratké a iracionální.46

Když Heidegger tvrdí, že tomu, co je v náladě odemčeno, se v každodennosti vyhýbáme, nejde 

mu o nějakou kritiku této tendence a rozhodně tím nevolá po nějakém rozhodování se na základě 

nálad nebo snad po větší roli nálady v teoretickém poznávání jsoucna ve světě: „Že určitý pobyt 

fakticky  může,  má  a  musí  věděním  a  vůlí  zvládat  svou  náladu,  znamená  pro  jisté  možnosti 

existování, že chtění a poznání tu mají přednost.“47 Také pojetí nálady jako symptomu jejích příčin, 

které spočívají v našem způsobu života (resp. ve fyziologických stavech a procesech našeho těla), 

nebo jako doprovodného jevu vůle a poznání, má v rámci praktického uvažování o náladě jistě své 

oprávnění  –  může  nám pomoci  lépe  pochopit  a  zvládnout  naše  praktické  „emoční“  problémy, 

„náladovost“  nebo  naopak  nežádoucí  náladovou  mělkost  a  otupělost.  Pokud  nám  ale  jde  o 

ontologický smysl nálady, tedy o její roli v našem rozumění samotnému bytí, musíme se zaměřit na 

to, co běžně v každodennosti jako takové přehlížíme. Jakým způsobem jsme v náladě postaveni 

před (jak je nám odemčeno) naše vlastní bytí, bytí světa i věcí v něm?

Heidegger  rozlišuje  v  analýze  rozpoložení  jeho  tři  základní  rysy:  1.)  nálada  jako  původní 

vrženost do vlastního bytí (kap. 1.2.1) 2.) celkovost nálady a 3.) nálada jako to, skrze co se nás 

může vůbec jsoucno ve světě týkat (kap. 1.2.2.).

 1.2.1 Fakticita, vydanost, vrženost

Prvního,  klíčového  a  na  tomto  místě  zdaleka  nejnesrozumitelnějšího  určení  nálady jsme  se  již 

dotkli: Heidegger tvrdí, že v náladě se nějak setkáváme s břemenem, kterým je samo naše bytí. 48 V 

náladě je pobyt konfrontován s tím, „že jest a býti má“ („Daß es ist und zu sein hat“). 49 Proč se 

podle Heideggera primární kontakt s tím,  že jsme, odehrává právě skrze náladu? Protože právě v 

náladě konkrétním způsobem zakoušíme, že nám naše vlastní bytí není lhostejné.50

46 Takové pojetí má svou dlouhou filosofickou tradici: napříč zásadně odlišnými filosofickými koncepcemi 
(Aristoteles, Descartes, Spinoza...) jsou nálady, pocity a vášně typicky považovány za pasivní trpnou složku naší 
přirozenosti, která přirozeně je (a tedy má být) podřízena ovládajícímu aktivnímu principu – rozumu. Ruin, Hans, 
The Passivity of Reason: On Heidegger's Concept of Stimmung, In: Sats: Nordic Journal of Philosophy, 1:2, 2000, s. 
146.

47 SuZ, §. 29., s. 136
48 SuZ, §. 29., s. 135
49 SuZ, §. 29., s. 134
50 Nejde tu o nic jiného, než o bližší určení již v § 9. předeslané základní charakteristiky pobytu jako „vždy mého“ (je 

meines / Jemeinigkeit). SuZ, § 9., s. 42.
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V diametrálně odlišném filosofickém prostředí i problematice – v analytické filosofii vědomí – je 

často za základní rys vědomí (tedy i náš, nakolik jsme vědomé bytosti) považováno subjektivní 

sebe-prožívání  vlastního  bytí.  Ve  vlivném  pojetí  Thomase  Nagela  je  pro  vědomý  organismus 

určujícím  znakem  právě  to,  že  pro tento  organismus  existuje  nějaké  „jaké  to  je“  být tímto 

organismem.51 Toto „jaké to je“ je tu chápáno obecně jako „kvalitativní“ prožívání, které je právě co 

do své kvality (jaké to pro mě je vidět červenou barvu, jaké to asi pro netopýra je vnímat pomocí  

echolokace) neredukovatelné na čistě objektivní popis vnímání bez poukazu na žitou subjektivní 

perspektivu.  To,  že  nám  u  Heideggera  nálada  činí  zjevným,  „jak  nám  je“,  je  lákavé  zprvu 

interpretovat  právě  takto:  jako  základní  způsob  kvalitativního  prožívání  nějakého  pro  subjekt 

konstitutivního a zvnějšku nedostupného faktu – prožitku toho, že jsem, v konkrétním „jaké to je 

být mnou“.

Pomůžeme-li si ale zprvu tímto srovnáním, tak spíše skrze zdůraznění zásadního rozdílu obou 

koncepcí.  Toto základní vymezení nálady,  ve smyslu „jaké to je být mnou“, není  samo o sobě 

chybné,  ale  vlastní  smysl  Heideggerova  pojetí  nálady  spočívá  právě  v  tom,  co  v  načrtnutém 

vymezení vědomí chybí:  Kvalitativně prožívat vlastní bytí  „jako nějaké“ může jenom ta bytost,  

která už si je ve svém bytí odemčena – jíž vlastní bytí není lhostejné, pro níž je naopak právě  

zainteresovanost  na  vlastním bytí  konstitutivní.  Zatímco  ve  filosofii  vědomí  je  „jaké  to  je  být 

sebou“ často chápáno jako určitá vlastní sféra faktů – kvalitativních prožitků (qualia)52 – které jsou 

„ve vědomí“ a tedy v určité věci ve světě (o jejíž nevyjasněný vztah k jiným věcem ve světě – 

primárně k mozku a jeho procesům – v této filosofii právě jde), Heidegger se ptá po tom, co vůbec 

jakékoliv prožívání a zakoušení umožňuje. Jeho základním tahem při tom je, že toto „jak nám je“, v 

němž se původně setkáváme s tím, „jaké to je být sebou“ (resp. s bytím vůbec), na rozdíl od Nagela 

vůbec nepojímá jako fakt vyskytující se ve světě, ale jako způsob bytí té bytosti, jejímž existováním 

je svět teprve konstituován. Právě v náladě zakoušíme náš zájem na vlastním bytí, který tu už vždy 

je a tvoří  podmínku možnosti setkání se s jakýmkoliv faktem ve světě. „Toto „že jest a býti má“, 

které je odemčeno v rozpoložení pobytu, není ono „že“, které ontologicko-kategoriálně vyjadřuje 

faktičnost patřící výskytu.“53

Oproti faktičnosti výskytového jsoucna volí Heidegger pro tento v náladě odhalený rys našeho 

bytí  (tedy „že  jest  a  býti  má“)  výraz  fakticita  (Faktizität).54 Heidegger  zároveň oproti  filosofii 

vědomí  nevychází  při  určení  základního  „jaké  to  je  být  sebou“  z  jakéhokoli  „kvalitativního“ 

prožívání (třeba vjemu červeně), ale právě z nálady. V náladě jako fenoménu, který nás na rozdíl od 

51 Nagel, Thomas, What Is It Like to Be a Bat?, In: The Philosophical Review, Vol. 83, No. 4 (Oct., 1974), s. 436
52 Levine, Joseph, Materialism and qualia: the explanatory gap, In: Pacific Philosophical Quarterly, 1983, 64, 354-361
53 SuZ, § 29., s. 135
54 Ibid.
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vnímání toho či onoho zahrnuje (níže podrobněji probíraným způsobem) celé, se totiž spolu s tím, 

že tak či onak jsme, zároveň nějak ukazuje právě i to, že býti máme. Jak je doufám z výše řečeného 

patrné,  to,  že „býti  máme“, rozhodně nemá vyjadřovat  nějakou povinnost být  –  tajemný nárok 

shůry, který by nám např. zakazoval se vlastního bytí zříci. Tento „nárok“ zakoušíme zkrátka tak, že 

sami na sobě vždy už jsme zainteresováni z nějaké možnosti našeho bytí (jako toho, co má být). 

Toto  „vždy již“  se  odehrávající  setkání  se  sebou  samým ovšem nemá  původně  podobu  volby 

nějakého životního cíle a přemýšlení o prostředcích, jak tohoto cíle dosáhnout, ale právě podobu 

nálady.

Prvním příkladem nám v této fázi mohou být různé nálady, v nichž se sami se sebou setkáváme 

po probuzení – právě na nich je myslím zvlášť názorně vidět, že se člověk s určitou možností sebe 

sama  setkává  před  každým  jejím  předmětným  uchopením  –  přemýšlením  o  ní,  volbou,  nebo 

plánováním. Hned jak ráno „nabydu vědomí“, setkávám se se sebou např. v nevyspalé rozmrzelé 

otupělosti, v níž na mě náladově doléhá má možnost překonat všechny své přirozené sklony a přeci 

jen se zvednout a jít něco dělat. To, že rána jsou často „těžká“ tkví právě v tom, že jsem se do 

možnosti  plnění  svých povinností  ještě  neponořil  a  nezačal  ji  skrze určité  činnosti  zvládat,  ale 

doléhá na mě právě primárně v náladě. Mohu se se sebou ale naopak setkat třeba ve vyrovnané 

chuti  do  produktivního  dne,  nebo  v  pohodlné  všeobjímající  příjemnosti  prázdninového  rána  – 

ukazuje se mi tak nelhostejnost toho, že dnes nemusím dělat nic, a proto mohu dělat cokoliv, na co 

budu mít zrovna chuť. Mohu se probudit do natěšené radosti v očekávání zvláště příjemného (třeba 

narozeninového) dne, nebo do roztěkané trémy, v níž ještě než si stihnu cokoliv pomyslet, cítím už 

v žaludku dnešní stresující zkoušku.

Jsme-li už nějak naladěni vždy a ukazuje-li se nám v náladě naše bytí a skrze ně i bytí jsoucna v 

tom, že se nás týká, není možné se, dokud vůbec jsme, tomuto bytí v silném slova smyslu vyhnout.  

To, že se nás naše bytí týká, jsme si nezvolili, a přesto se toho nemůžeme zříci, aniž bychom se 

společně s tím zřekli našeho bytí vůbec. Právě na extrémní možnosti sebevraždy je dobře vidět, že i 

rozumění si z možnosti ukončit vlastní bytí je určitým způsobem, jak pobytu o toto bytí jde – a to  

zřejmě právě vzhledem k vytrvalému naladěnému setkávání se s tím, že jsem a být mám, jako s 

nesnesitelným břemenem. Jenom protože člověku v náladě vlastní bytí nikdy není lhostejné, může 

je pociťovat právě jako (v jiném smyslu) naprosto lhostejné – tedy jako to, co „nestojí za to“. Pokud 

se vlastní bytí  v hlubokém zoufalství  ukazuje jako to,  u čeho by bylo vcelku lepší,  aby vůbec 

nebylo, získává tento smysl z možnosti ukončení vlastního bytí (jako z toho, co být má). Život se 

člověku může ukázat jako lhostejný jen proto, že mu sama tato lhostejnost „není jedno“.55  Pokud se 

55 Tato figura bude hrát důležitou roli v interpretaci základní nálady hluboké nudy.
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sama lhostejnost vlastního bytí stává nesnesitelnou, otevírá před člověkem jedinou možnost, jak ji 

nemuset snášet – už nebýt. V náladě se mi tedy ukazuje, že jsem už vždy vydán (überantwortet) 

vlastnímu  bytí  v  zainteresovanosti  na  něm,  které  se  nelze  vyhnout  –  dokud  vůbec  jsem,  tato 

zainteresovanost už na mě skrze nějakou mou možnost vždy doléhá jako základní „danost“. Je-li  

ovšem touto základní daností (fakticitou) právě zainteresovanost na vlastním bytí, jde tu o zásadně 

jinou podobu danosti než tradičně chápaná danost (faktičnost) všeho, co je ve světě „zkrátka tak“56 

(včetně „kvalitativních“ faktů vědomí) – tedy prostě se vyskytuje.

Pojmy fakticity a vydanosti propojuje Heidegger ve shrnujícím termínu vrženost (Geworfenheit) 

–  pobyt je vržen do svého „tu“57 a tato jeho vrženost je zakoušena právě v náladě. Dosud jsem ve 

snaze o větší ilustrativnost pokoušel při výkladu fakticity a vydanosti mluvit vždy o „nějaké“ nebo 

„té či oné“ možnosti, z níž je na sobě pobyt zainteresován. Vrženost si tak lze konkrétně představit 

na tom, jak jsme si vydání v běžných náladách a k nim příslušejících možnostech. Být vržen do 

svého „tu“ v každodennosti znamená právě např. naladěné setkání se se sebou „tady“ ráno v posteli 

v mé konkrétní situaci.

Abych nezůstal u specifického příkladu ranních nálad, mohu každodenní nenápadné nálady a 

jejich různé výraznější modifikace ukázat třeba na průběhu psaní diplomové práce. Jde-li práce 

běžným způsobem nějak od ruky,  probíhá v nevýrazné náladě,  na kterou není  důvod se zvlášť 

zaměřovat.  Ať  už  mám  Heideggerem  zmiňovanou  nenápadně  zmáhavou  nijakou  náladu,  nebo 

klidný stabilní „dobrý pocit z práce“, nálada při samotném psaní tvoří prostě nenápadné pozadí mé 

aktivity a vytváří rámec pro mé ponoření se do toho či onoho konkrétního úkolu. Mé bytí na mě v  

ní naléhá skrze to, jak se to se mnou vzhledem k mé faktické možnosti (napsat tento text) zrovna 

má,  této možnosti  jsem vydán a skrze ni  sám sobě určitým způsobem nejsem lhostejný.  Podle 

konkrétního  průběhu,  selhávání,  nebo  úspěchů  v  rámci  zvládání  této  možnosti  artikulované  do 

mnoha dílčích možností  (dobře vysvětlit  tento pojem, dokončit  dnes tuto část...)  se podoba mé 

zainteresovanosti v náladě konkrétním způsobem proměňuje a občas na sebe také upozorňuje – jako 

frustrovaná unavená upachtěnost, když práce nejde od ruky, jako nervózní panika v případě, že 

nestíhám nebo to celé přestává dávat smysl, nebo naopak jako rozradostněná inspirovanost v těch 

vzácných momentech, v nichž se zdá,  že něčemu začínám přicházet na kloub, a v nichž se tak 

konkrétní všední možnost – zabývání se psaním diplomky – dostává sama do kontextu nějaké mé 

základnější možnosti (dělat filosofii). S vynořením této možnosti koresponduje i základnější a méně 

všední  způsob,  jakým  mě  mé  bytí-ve-světě  oslovuje  v  náladě  (tedy  udivenost  a  zaujatost 

filosofickým problémem).

56 Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, I., s. 11, Suhrkamp, 1963. 
57 SuZ, § 29., s. 135
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Po tomto přiblížení nálady na příkladech z každodennosti je ale třeba zdůraznit, že to, na co 

pojmy fakticita,  vydanost  a  vrženost  primárně míří,  není popis  každodenní  zkušenosti  v  jejích 

různých úrovních, ale spíše vystihnutí nejzákladnějších podmínek možnosti zkušenosti vůbec: Ve 

faktickém „že jsem a býti mám“ podle Heideggera nejde primárně o zainteresovanost na té či oné 

možnosti, ale o samotnou možnost být; ve vydanosti svému bytí nejde primárně o to, jak na nás 

doléhá ta či ona možnost, ale jak na nás doléhá samotný „fakt“, že jsme; a proto vrženost jako 

taková není primárně vržeností do „tu“ těch či oněch okolností a k nim korespondující náladě, ale je 

právě vržením do našeho „bytí-tu“ jako takového. Nejde tu tedy primárně o analýzu propojenosti 

našich nálad a životních možností, ale o ontologickou rovinu věci – o odemčenost toho, že vůbec 

jsem, která je uchopena jako základ toho, že mi o mé bytí může skrze světské možnosti jít tím či 

oním konkrétním způsobem.58

Je  takto  vyjádřené  „jádro“  vrženosti  jenom poněkud  složitým způsobem,  jak  zobecnit  výše 

zmíněné běžné prožívání nálady v každodennosti,  nebo je vrženost skutečně  takto zakoušena v 

nějaké konkrétní náladě, na níž by bylo možné fenomenologicky vykázat a skrze její interpretaci si 

osvojit vlastní podmínky našeho zakoušení? Pro Heideggera evidentně platí  druhá možnost. Jak 

jsme viděli výše, Heidegger tvrdí, že tomu, co je rozpoložením primárně odemčeno (totiž právě 

samo vlastní bytí jako břemeno) se v každodennosti vyhýbáme, a to nikoliv mimo náladu, ale právě  

skrze určitou každodennosti vlastní náladu a běžný postoj k našim náladám vůbec. „Rozpoložení  

odemyká pobyt v jeho vrženosti, a to zprvu a většinou tak, že pobyt před ní uhýbá a že jí nedbá.“59 

To, čemu uhýbáme, čeho nedbáme, od čeho se odkláníme (Abkehr), je právě naše vrženost jako 

taková – tedy vrženost ne do té či oné životní situace, ale do samotné pro nás konstitutivní možnosti 

být. Tato možnost na nás může dolehnout (a můžeme se k ní přiklonit) v konkrétní náladě. Při  

přípravě na interpretaci této nálady je nicméně třeba nejprve vyjasnit  další dvě základní určení, 

která jsou podle Heideggera vlastní rozpoložení obecně.

58 Novotný, Jaroslav, Naladěni v Heideggerově fundamentální ontologii, In: Tři studie k problému naladění 
(Stimmung), Praha: TOGGA, 2014. s. 19.

59 SuZ, §. 29., s. 136
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 1.2.2 Celkovost nálady, odkrytí celku světa a vystupování jsoucna, 

jež se nás týká

Spočívá-li zkušenost nálady nikoli ve vnímání nebo myšlení konkrétní věci, ale v zakoušení naší  

zainteresovanosti  na  (skrze  konkrétní  možnost  srozumitelného)  bytí-ve-světě,  musí  mít  toto 

zakoušení celkovou povahu. Jsme-li bytím-ve-světě, musí nálada nějak objímat společně nás i vše, 

co  pro  nás  ve  světě  je.  „Nálada  vždy  již  odemkla  „bytí  ve  světě“  jako  celek  a  činí  jakékoliv  

zaměřování se na... teprve možným.“60

Tato celkovost nálady je dalším důvodem, proč pro Heideggera není možné zachytit původní 

žitou podobou našeho vztahu k vlastnímu bytí na příkladu jakéhokoli „kvalitativního prožívání“. Ve 

zmíněném Nagelově vymezení vědomí je jeho určující rys – „jaké to je být sebou“ – ilustrován na 

názorných  příkladech  prožívání  smyslových  podnětů.  Heidegger  má  za  to,  že  jde-li  nám  o 

ontologické určení smyslu bytí,  je rovina smyslového vnímání základní pouze zdánlivě.  Je sice 

možné, že jsoucí „poznáváme“ skrze smysly, ale pokud si pro analýzu pobytu zvolíme jako vodítko 

prožitek smyslového vnímání, nikdy se nedostaneme na rovinu původně afektivního sebe-vztahu, z 

níž každé prožívání, pociťování a vnímání něčeho vyrůstá.

Zatímco smyslové vnímání  jako intencionální  vztah mezi  vnímaným a vnímajícím přirozeně 

vede  k  výše  zmiňované  představě  vztahu  „vnitřku“  a  „vnějšku“,  nálada  odkrývá  základním 

způsobem  celek  bytí-ve-světě  jako  původnější  půdu  těchto  teprve  na  jejím  základě  možných 

rozlišení. Za fenomenologický doklad toho považuje Heidegger způsob, jakým nás nálada „ani z 

„vnějšku“ ani z „vnitřku““61 přepadá – tedy přichází tak, že náhle zároveň zahrne mne samého i vše 

ve světě. Nálada jako taková (oproti v jejím kontextu se odehrávajícím pocitům z konkrétní věci,  

tak  či  onak  zabarvený  vjemům...)  není  nikdy lokalizována  primárně  „ve  mně“,  nebo  primárně 

„venku“, nebo pouze u nějaké konkrétní věci.

Na  tuto  tezi  se  nabízí  námitka  –  skutečně  nejsou  naše  nálady  nějak  „lokalizovány“  kolem 

konkrétních  věcí?  Není  nálada  radosti  běžně radostí  z konkrétního  úspěchu,  hezkého dne nebo 

šťastné náhody? Nemluvil jsem výše o náladách vztažených ke konkrétní věci – k diplomové práci? 

Nepřepadá nás nuda nebo strach tak, že nás nudí nebo děsí ta či ona konkrétní věc? To, že se v 

náladě setkáváme s konkrétními věcmi, že nějakou věcí může být nálada vyvolána, nebo se kolem 

ní tím či oním způsobem může soustřeďovat, ale není popřením celkovosti nálady v Heideggerově 

smyslu.62 Naopak to dokládá tezi, že v každodennosti nám o celek našeho bytí-ve-světě jde skrze 

60 SuZ, § 29., s. 137.
61 SuZ, § 29., s. 136.
62 SuZ, § 29., s. 141.

23



nějakou  světskou  možnost,  kterou  nám skýtá  konkrétní  věc  (záležitost...).  To,  že  nálada  „činí  

jakékoliv zaměřování na... teprve možným“ samozřejmě neznamená, že bychom se na to či ono v 

nějaké „pouhé náladě“ ještě nemohli zaměřit. Naopak – na to či ono se můžeme zaměřit proto, že se 

nás už vždy týká v náladě nějak pociťovaný celek našeho bytí ve světě, který je srozumitelný z 

nějaké širší světské možnosti,  a z nějž každé naše zaměřování se na  něco čerpá svou konkrétní 

podobu.

Celkovost nálady také znamená, že nálada „stejně původně“ umožňuje i naše vztahování se k 

druhým lidem.63 Existenciál spolubytí (Mitsein) je v mé práci poněkud upozaděn a v Bytí a čase se 

Heidegger souvislosti nálady a spolubytí věnuje minimálně.64 V kontextu celkovosti nálady je ale 

dobré si připomenout, že spolubytí s druhými lidmi chápe Heidegger jako pro bytí-ve-světě stejně 

konstitutivní  jako  bytí  u  věcí.  Zabývání  se  věcmi  (resp.  jakékoliv  rozumění  si  z  konkrétních 

možností, jak být ve světě, včetně výslovných možností spolubytí – tedy ve „vztazích“ s druhými) 

na druhé vždy už poukazuje, protože své uchopení věci čerpá ze sdílené srozumitelnosti, kterou 

jsme převzali právě od druhých.65 K celku bytí-ve-světě odemčeném skrze náladu tak musí patřit i 

naše společné bytí ve sdílených nebo naopak navzájem kolidujících možnostech.

Na základě této analýzy tak lze uchopit, proč se setkání s druhými může odehrávat ve skleslé 

nebo rozverné náladě, jak v určitých „kruzích“ nebo při určitých společenských událostech může 

panovat nějaká typická nálada, a že dokonce celá společnost může mít „blbou náladu“, nebo být 

naopak prodchnuta třeba odvahou a kuráží.66 S druhými se setkávám už vždy v náladě a pouze z 

celku předchůdně odemčeného náladou se mě může konkrétně týkat druhý člověk. Výrazem toho je 

jak  situace,  když  se  s  druhým  setkávám  ve  stejné  náladě,  jsme  spolu  sladěni  a  svět  na  nás 

předchůdně doléhá ze stejně prožívané možnosti ve světě (ať už nám jde o to samé společně, nebo 

proti sobě), ale i ta situace, v níž druhý přichází s náladou jinou (zkušenost jinakosti světa druhého 

– základní „míjení se“, to, že vůbec „nejsme na stejné vlně“).

63 SuZ, § 29., s. 137.
64 Nejpodrobněji při popisu spolurozpoložení (Mitbefindlichkeit) strachu o druhého. SuZ, § 29., s. 141-142. V kapitole 

2.6. budou konkrétní základní nálady explicitně vztaženy k druhému – hluboká radostná (nebo naopak zoufalá) 
zamilovanost.

65 SuZ, § 26., s. 117-125. Specifickým rysem Heideggerova pojetí spolubytí jako existenciálu pobytu je to, že 1.) patří 
k pobytu bez ohledu na to, jestli fakticky s druhými je, nebo není; a 2.) že je-li spolubytí způsob „vždy mého“ bytí, 
jde mi i v těch mých možnostech spolubytí, které jsou explicitně orientovány k druhým (v kontextu nálady můžeme 
mluvit o lásce nebo nenávisti k druhému, o strachu o druhého) vždy primárně „o mě“. Z tohoto fundamentálně 
ontologického „jde mi v mém bytí o toto mé bytí z nějaké mé možnosti“ ovšem nijak neplyne nějaký životní 
egoismus nebo dosebezahleděnost. Abych uvedl extrémní případ – skrze Heideggerovu analýzu lze myslím dobře 
popsat, jak pobytu takto „o sebe“ může jít z možnosti nepodmíněné lásky k druhému, v níž je připraven se sebe pro 
druhého vzdát. Ačkoliv má tato možnost věcné „centrum“ toho, o co v ní jde, v nějakém ohledu zcela „mimo mě“, 
nijak ji to nezbavuje toho, že si skrze ni pobyt činí srozumitelný právě své bytí, kterému je vydán, a jenom tak mu v 
něm může jít o bytí druhého.

66 Nebo také nudou – srov. kap. 3.2. této práce.
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Celkem odhaleným v náladě Heidegger tedy rozhodně nemíní nějakou myšlenou množinu všech 

jednotlivých jsoucen, nýbrž celkovost našeho bytí-ve-světě.  S celkem bytí-ve-světě je ale právě 

odkryto i jsoucí vcelku (tedy i všechno jsoucno, kterým my nejsme), a to primárně tak, že se nás v 

náladě vše už různě týká nebo netýká vzhledem k možnosti, o kterou nám uprostřed jsoucna jde. V 

každodenních náladách je už na náladové rovině rozhodnuto o tom, co z tohoto celku vystupuje 

jako v určité náladě (různým způsobem) důležité, a čeho si naopak nevšímáme.

Toto  situování  pobytu  do  středu celku  jsoucího vůbec  neznamená,  že  by celý  svět  měl  mít 

centrum svého „věcného“ smyslu ve mně, že by se universum mělo nějak „točit kolem“ lidského 

pobytu jako svého středobodu. Vydanost nějak působícímu celku jsoucna v náladě, proměnlivost 

vlastních nálad a střetání se s náladami druhých naopak ukazuje, že náš základní vztah k celku se 

děje  z  nutně  parciální  perspektivy,  která  zásadně  neumožňuje  jeho  vyčerpávající  objektivní 

„uchopení“. Být „uvnitř“ celku v náladě znamená – skrze nějakou konkrétní možnost mne samého 

angažovaně odkrývat svět v určitém ohledu, a v jiném ohledu ho přitom nutně zakrývat.67

V každodenních nenápadných náladách má tato předchůdná odkrytost  jsoucna vcelku z  jeho 

středu tu podobu, že v náladě určitým, ale netematickým způsobem pociťujeme celek jsoucna jako 

pozadí pro věci, kterými se zabýváme. Nikoliv náhodou se zde opakuje figura, která tvořila základ 

Heideggerovy dříve provedené analýzy světa, světskosti a nitrosvětského jsoucna:68 Zacházení s tím 

či  oním jako  s  prostředkem –  tedy základní  každodenní  způsob  vztahování  se  k  věcem –  už 

předpokládá, že je mi nějak zřejmý účel, který při tomto zacházení sleduji. Tato účelnost se přitom 

netýká  jen  jednotlivostí,  ale  strukturuje  celý  svět  našeho  okolí  jako  celek  dostatečnosti  

(Bewandnisganzheit), v němž má každá věc svůj význam a své místo právě na základě toho, k čemu 

stačí (Um-zu). To ale znovu neznamená nic jiného, než že celkovost světa nespočívá v souhrnu 

jsoucna, ale v jednotném smyslu, který je ukotven v zainteresovanosti na možnostech vlastního bytí. 

Možnosti  pobytu  vytvářejí  kontext,  v  němž  jsoucno  odkazuje  k  jinému  jsoucnu,  skrze  toto 

odkazování vytváří celky, které dostačují k tomu či onomu, a které se ve svých různých vztazích 

nakonec všechny zakládají v bytí pobytu jako v posledním „kvůli čemu“ (Worum-willen). Svět je 

tak uchopen jako existenciál – způsob bytí pobytu, který na rozdíl od jiných jsoucen má svět, na 

nějž je ve svém bytí odkázán (angewiesen).69 Jakkoliv ale musím světu nějak předběžně rozumět, 

67 I proto si myslím, že nelze Heideggera podezírat z nějakého antropocentrismu v tom smyslu, že by snad v lidském 
bytí spatřoval nějakou apriorní hodnotu stavějící člověka nad zvířata. O hodnotě toho či onoho lze rozhodovat pouze 
v rámci celkového rozumění, které je ale neredukovatelně perspektivní a konečné – rozumění konkrétní situaci 
vzhledem k možnostem, které v ní sleduji. To ale znamená radikální nemožnost jakéhokoliv domělého porovnání a 
ohodnocení perspektiv „zvnější“, tedy jakékoliv ontologické rozvržení „hierarchie“ jsoucen, na jejíž vrchol by mohl 
být postaven člověk nebo naopak příroda.

68 SuZ, §§ 14.-18., s. 63-88.
69 SuZ, § 18., s. 87.
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tematicky se s ním v každodennosti nesetkávám, protože jsem ponořen do zabývání se tou či onou 

konkrétní věcí, která mi celkovost světa zakrývá.

Toto pojetí světa slouží jako první vstup do analýzy každodennosti a problematiky Bytí a času 

vůbec.  Proto  je  založeno  na  co  možná  nejilustrativnějším  a  nejpřímočařejším  instrumentálním 

vztahu  k  jsoucnu  v  našem  nejbližším  okolí,  na  němž  Heidegger  předvádí  ostrý  kontrast 

samozřejmého netematického rozumění věcem z možností, a vykonstruovaného vztahu ke jsoucnu 

jako  poznávání  vyskytujících  se  objektů  –  nositelů  vlastností,  které  poznávající  subjekt  v 

teoretickému postoji registruje. Toto krátké shrnutí tu uvádím, protože bych chtěl upozornit na to, 

jak  je  možné tuto  předběžnou analýzu světa  a  nitrosvětského jsoucna právě  na  rovině  analýzy 

rozpoložení zásadním způsobem prohloubit, posunout a učinit přesvědčivější.

V  čem  z  perspektivy  nálady  spočívá  předchůdná  odemčenost  celku světa  a  jeho  běžná 

„zakrytost“? Předchůdná odemčenost světa tkví v tom, že jej z jeho středu vždy již tak či onak 

vcelku odkrýváme v náladě, ve které se původně setkáváme s naší vržeností do nějaké možnosti. 

Jeho zakrytost pak tkví v tom, že si této nálady a jí odemykaného celku většinou nevšímáme – 

ukazuje se jako netematické pozadí zprostředkovávající konkrétní věc, kterou se zabýváme. Pokud 

si zpřítomníme nějaký vlastní běžný prožitek nálady, je zřejmé, že „předchůdné odhalení světa jako 

celku  dostatečnosti“  nelze redukovat  na představu světa  jako nějaké velké „dílny“  skýtající  mi 

nástroje,  které stačí k zhotovení (předem už druhými načrtnutého) produktu – mne samého. Na 

analýze celkovosti nálady se ukazuje, že je třeba překročit tuto pro začátek šikovnou, ale v určitém 

ohledu zásadně zavádějící metaforu, a na základě náladového otevření celku světa uchopit náš vztah 

k němu přesvědčivějším způsobem – jako konkrétně pociťovanou nelhostejnost celkového smyslu, 

o který mi jde, a který mě konkrétním způsobem situuje do nějak na mne doléhajícím celku.

Tím se dostáváme k poslednímu vymezení  nálady – v analýze  nálady dochází  k  zásadnímu 

prohloubení  toho, jak se nám primárně ukazují  věci ve světě.  Pokud bychom zůstali  na úrovni 

analýzy světa jako celku dostatečnosti a nitrosvětského jsoucna jako příručního prostředku, mohli 

bychom na základě reduktivní představy světa jako velké „dílny“ chápat nitrosvětské jsoucno tak, 

že  nás  oslovuje  pouze  co  do  své  úzce  pojaté  instrumentálnosti,  použitelnosti,  případně 

nepoužitelnosti k tomu či onomu bezprostřednímu „účelu“. Heideggerovo pojetí příručního jsoucna 

vystavěné na příkladech zacházení s kladivy, kleštěmi a hřebíky70 vzbuzuje (dle mého oprávněnou) 

námitku:  skutečně  se  s  každým  jsoucnem  ve  světě  setkáváme  primárně  takto?  Spočívá  naše 

každodennost  skutečně  vždy  v  „obstarávání“  toho  či  onoho  příručního  jsoucna?  Je  kategorie 

příručního (a z něj privativně odvozeného výskytového) jsoucna práva i  tomu, jak nás oslovuje 

70 SuZ, § 15., s. 70.
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třeba příroda nebo umělecká díla? Tento problém dalece překračuje téma této práce. Sám Heidegger 

během  třicátých  let  získal  dojem,  že  interpretace  nitrosvětského  jsoucna  vůbec  jako  jsoucna 

příručního je od základu zavádějící, a není možné ji pouze upřesňovat a „rozšiřovat“, ale je třeba ji 

opustit ve prospěch diverzifikovanějšího pojetí nitrosvětského jsoucna. Pro mou práci je nicméně 

důležité,  že  Heideggerova  analýza  rozpoložení  nabízí  už  v  rámci  fundamentální  ontologie 

mnohovrstevnatější a uspokojivější pojetí nitrosvětského jsoucna, protože se už nezaměřuje na jeho 

čistě instrumentální srozumitelnost (aspekt „k čemu“), ale na to, že s věcí ve světě se setkáváme 

jako s tím, co se nás v určité náladě konkrétně zakoušeným způsobem týká.71

Konkrétní jsoucno vystupuje z celku náladou odkrytého světa právě tak, že nás nějak zasahuje 

(betreffen), že se nás týká (angehen). Tyto konkrétní způsoby zasahování a týkání se jsou v základu 

všech různých pocitů a afektů, které nejsou na úrovni celkové nálady, ale doprovázejí intencionální 

zakoušení toho či onoho jsoucna už v kontextu neintencionálně celek světa odemykající nálady. „V 

rozpoložení existenciálně spočívá odemykající odkázanost na svět, z něhož může vystupovat něco,  

co se nás týká.“72

To samé jsoucno nás proto v různých náladách může zasahovat různým způsobem, protože se 

skrze změnu nálady proměňuje sám svět, v němž se nás vůbec něco týká.73 Bzučící  telefon mě 

oslovuje  jinak,  když  jsem v  soustředěném klidu  ponořen  do  práce,  a  jinak,  když  si  připadám 

osamělý. Ta stejná hudba může být v posmutnělé náladě povznášející a v radostné náladě naopak 

nesnesitelně utahaná. Z toho je zřejmé, že nálada vždy určitým způsobem předznamenává, jak mne 

ta či  ona věc ve světě může zasáhnout,  ale zároveň i že určitý „zásah“ věcí může mou náladu 

proměnit.

71 Tím není teze o srozumitelnosti nitrosvětského jsoucna ze svého „k čemu“ popřena, ale ukazuje se, jak široce je  
obstarávání, příručnost a „k čemu“ podle Heideggera nutné myslet. Pojetí všeho nitrosvětského jsoucna jako jsoucna 
příručního  pak  Heidegger  přehodnocuje  explicitně  např.  v  Původu  uměleckého  díla –  Heidegger,  Martin, Der 
Ursprung des Kunstwerkes, In GA: 5/I, Holzwege, Frankfurt am Main: Klostermann, 1977.
Heidegger si nicméně problém zřejmé nepřiměřenosti představy, že všeho běžné setkání se jsoucnem ve světě lze 
uchopit jako obstarávání příručního jsoucna, uvědomoval minimálně v případě přírody už v rámci fundamentální 
ontologie (viz  SuZ,  § 15.,  s. 70) a chtěl  jej řešit  právě rozlišením  „vztahování se ke jsoucnu“ v obstarávání,  a 
„naladěného nalézání se uprostřed jsoucna“. Když se jsoucnem primárně nezabýváme, ale přepadá nás v naladěném 
nalézání se v jeho středu, může se nám příroda původně ukázat jako příroda (jako uchvacující celek a ne jako např. 
zdroj surovin). Toto řešení ovšem zůstává nerozvedeno pouze v podobě poznámky pod čarou. (Heidegger, Martin, 
Vom Wesen des Grundes, In: GA 9/I, Wegmarken, Frankfurt am Main: Klostermann, 1976, s. 53.) Tuto naznačenou 
cestu interpretuji tak, že např. v náladě uchvácenosti přírodou zakouším to, že má možnost být uprostřed přírody v  
její fascinující svébytnosti nesměřuje k něčemu dalšímu, ale je naopak určitým způsobem bytí, o který mi jde kvůli  
němu samému – stačí mlčet a dívat se. Takové „obstarávání“ se vymykající zkušenosti ale nemáme pouze s přírodou 
– mohu se jsoucnem primárně nezabývat a může se mi tak ukázat skrze „naladěné nalézání se uprostřed“ např. při  
návratu domů z dlouhé cesty, nebo při noční procházce Prahou. Náhle je tu kolem mě domov jako domov, a ne jen 
jako místo k přespání,  město  jako město,  a  ne jako síť účelně vymezených míst  a cest.  Domov a Praha tu už 
neodkazují k účelu mimo sebe v nějakém mém plánu, ale ve své mne zahrnující celkovosti ukazují, že „být doma“ a 
„žít v Praze“ náhle stačí samo o sobě jako má možnost, vzhledem ke které má jsoucí vcelku vše-prostupující smysl. 
Níže se ukáže, že toto pojetí lze spojit se základními náladami v širším slova smyslu.

72 SuZ, § 29., s. 137-138.
73 SuZ, § 29., s. 138.

27



Ačkoliv  to  Heidegger  nerozvádí,  je  dle  mého zřejmé,  že  rozlišení  celkové nálady a  v ní  se 

odehrávajících  afektivně  prožívaných  setkání  s  věcmi  (čemuž  odpovídají  pocity  a  vjemy),  je 

kontinuální  a  musí  připouštět  „obousměrný  pohyb“  –  nálada  je  sice  vždy  v  základu  každého 

konkrétního  zakoušení  věci,  ale  náladu  je  také  možné  zahánět  nebo  naopak  navozovat  skrze 

konkrétní činnosti či „kulisy“. Proto mohou mít odvozeně určitou náladu (ve smyslu „atmosféry“) i 

místa – právě skrze náladu navozující „věci“ (světlo, barevnost, struktura povrchů, zvuky...) – od 

tanečních klubů přes knihovny až po temné lesy. Heidegger se nicméně nepouští do podrobnějšího 

rozlišení nálad a v nich se odehrávajících pocitů a afektů vztažených k věcem. Klíčové pro něj je, že 

každá  proměna  nálady  je  možná  pouze  skrze  navození  jiné  nálady  a  že  bez  základní  roviny 

naladěnosti není žádná jiná rovina prožívané zkušenosti s něčím myslitelná.

 1.2.3 Shrnutí analýzy rozpoložení na náladě strachu

V předchozích kapitolách jsem se pokusil osvětlit, v čem spočívají tři základní rysy rozpoložení: 

1.) nálada jako původní setkání se s vlastní vržeností, 2.) nálada jako původní odhalení celku mého 

bytí-ve-světě i jsoucna vcelku a 3.) nálada jako podmínka setkání se s konkrétním jsoucnem ve 

světě jako s tím, co se mě týká.

Heidegger  následně  ukazuje  tuto  strukturu  rozpoložení  na  konkrétní  náladě  –  na  strachu,  u 

kterého rozlišuje tři momenty: o co se strachujeme, strachování samo a čeho se strachujeme.74 Tři 

momenty  strachu  lze  myslím  přímo  vztáhnout  k  uvedeným  (spolu  vzájemně  provázaným  a 

neoddělitelným) rysům rozpoložení obecně.

1.) To, oč máme strach (Worum der Furcht), je naše bytí-tu určené možností, která je ohrožena.75 

Tento moment tak odpovídá vrženosti – ve strachu o nějakou vlastní možnost (tedy vždy „o sebe“), 

se setkávám s tím, že (touto možností) jsem tak, že (skrze tuto možnost) být mám – že mi o ni jde. 

Strach  je  konkrétní  podobou  toho,  jak  jsem postaven  před  nelhostejnost  vlastního  bytí,  skrze 

zainteresovanost na určité ohrožené možnosti, jak být. Ta přitom nemusí být nijak „přede mnou“ 

jako tematický záměr – může se stát, že o ní vůbec nevím, a teprve strachování mě upozorní na to,  

že si z ní rozumím.

2.)  Strachování  samo (Das  Fürchten  selbst)  odpovídá  druhému  momentu.  Odemčení  celku 

našeho bytí-ve-světě ve strachování ladí zároveň mě i vše ve světě, v jehož středu mám strach.  

Celek světa přitom není tematicky přede mnou ve své celkovosti, ale je netematicky odemčen jako 

strachem prodchnuté pozadí, v němž se mohu zaměřit na konkrétní (typicky právě strašnou) věc. 

74 SuZ, § 30., s. 140.
75 SuZ, § 30., s. 141.
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Strach je v tomto skutečně zvlášť ilustrativní – každý si jistě umí vybavit třeba strachem naladěnou 

osamělou cestu nočním neznámým lesem a to, jak při ní strachování předchůdně odkrývá celek 

světa a předurčuje způsob, jakým se zaměřujeme na každý temný kout a podivný zvuk.

3.) Jako ten, kdo je odkázán na strachováním odhalený celek světa, proto mohu být zasahován 

děsivou  věcí  (tím,  čeho  se  bojíme  (Wovor  der  Furcht)  –  třetí  moment  náladou  konstituované 

dotknutelnosti); konkrétně ve strachu se mě věc týká tak, že hrozí – tedy že se jako ohrožující blíží, 

„může nás postihnout, a také nemusí.“76

Interpretaci strachu se tu nechci dále podrobně věnovat77 – doufám, že na základě předchozího 

výkladu a příkladů si už čtenář konkrétní rysy nálady může vztáhnout na svou vlastní zkušenost.

Hlavním cílem této práce ovšem není shrnutí obecných rysů nálady, ale porozumění náladám 

základním. Přiblížili jsme se nějak tomu, co je to základní nálada, proč by vůbec nějaké nálady 

měly být základnější než jiné a jakou roli případně tyto základní nálady hrají v našem existování a v 

obnovení otázky po bytí?

Myslím si, že pro sledování těchto otázek je klíčové zaměřit se na dosud nejméně jasná místa 

Heideggerova  textu,  resp.  na  ta  tvrzení,  která  zatím  pouze  formálně  vyplývají  ze  zvoleného 

východiska. Východiskem je, že pro pobyt je konstitutivní rozumění bytí, které podmiňuje vztah k 

sobě z konkrétní světské možnosti i vztah k jakémukoliv jinému jsoucnu. A právě v náladách se má 

tento primární vztah k bytí ukazovat  – má nám v nich zřejmé „že jsme a býti máme“ a samotný  

tento fakt se má ukazovat jako břemeno.

Zatím jsme si nicméně tuto poněkud temnou konstrukci byli schopni osvojit pouze nakolik jsme 

ji ilustrovali náladami, v nichž jsme sami sobě odhaleni primárně nikoliv „jakožto jsoucí“ – totiž ne 

tak, že bychom v náladě pociťovali nelhostejnost samotného faktu vrženosti, že jsme a být máme – 

ale  primárně  např.  „jako  ustrašení“,  „jako  utahaní“  nebo  „jako  veselí“,  tedy  při  náladovém 

pociťování  nelhostejnosti  našich  životů  v  tom  či  onom  ohledu  vázanou  na  světskou  možnost 

skýtanou tím či oním jsoucnem (resp. záležitostí). Dosavadní analýza všedních nálad nám přitom 

76 SuZ, § 30., s. 140.
77 Bylo by snad dobré dodat, čemu se Heidegger při analýze strachu nevěnuje, ale co je pro její přesvědčivost nutné – 

totiž výše zmíněná možnost „obousměrného pohybu“ mezi celkovou náladou a konkrétně se nás v ní dotýkajícím 
jsoucnem. Nálada je vždy více či méně otevřena své proměně a zřídkakdy je ji možné bezezbytku vystihnout jedním 
slovem. Až na extrémní výjimky (např. v psychóze) je tak v náladě strachu člověk otevřen nejen jsoucnu děsivému a 
ohrožujícímu, ale také jsoucnu uklidňujícímu a povzbuzujícímu. Naopak i ve zcela bezstarostné náladě nás může 
zčistajasna něco vystrašit, nebo námi otřást a probudit v nás žal. Je přitom výmluvné, že náhlý šok a úlek (např. z 
nečekaného přepadení) a prvotní reakce se ještě neodehrávají v náladě strachu, protože jsme se ještě nestihli 
„přeladit“ a začít se bát. Stejně tak často trvá i delší čas, než k člověku až na úroveň celkové nálady skutečně 
dolehne nějaká neočekávaná velká životní změna, která jeho možnosti zásadně proměňuje (nemoc, rozchod, úmrtí, 
nebo naopak nějaké štěstí, ve které jsme vůbec nedoufali). V tomto zvláštním mezidobí je dobře vidět rozdíl mezi 
„vědění o“ a „rozumění si z“ nějaké možnosti, přičemž nic, co o sobě pouze „víme“, právě ještě nemůžeme zakusit 
na úrovni nálady.
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neposkytla žádný přesvědčivý důvod, proč by naladěnost jako taková měla být určena jako setkání 

se s vlastním bytím právě jako s břemenem. Bytí jako „břemeno“, které Heidegger získává z nijaké 

nálady a zejména z rozladěnosti, a které následně bez vysvětlení vztahuje k rozpoložení vůbec (s 

příkladem  nadnesené  nálady  jako  „odlehčení“  tohoto  břemene),  je  z  dosud  řečeného  naprosto 

neodůvodněné  a  nepřesvědčivé.  Bylo  by  stejně  tak  možné  se  odrazit  od  analýzy  nevýrazné 

bezstarostnosti, náladové setkání se s fakticitou nevyhnutelné zainteresovanosti na našem bytí-ve-

světě by bylo možné demonstrovat na náladě radostného zaujetí pro vlastní život, v němž se nám 

naše bytí jeví jako dar nebo hračka, a něčím „zatěžkané“ nálady bychom pak mohli vyložit naopak 

jako od tohoto určení  odvozené – jako porušenost,  uvalení  vnějšího břemene v podobě nějaké 

obtěžující  věci,  životní  okolnosti,  nebo  třeba  systematicky  vykořisťujícího  společenského 

uspořádání.

Můžeme jistě převzít Heideggerův slovník a tyto nálady popisovat jako původní odemčenost 

našeho bytí. Pokud ale tento slovník nemá být pouze svévolnou manýrou, v níž celkem jednoduché 

věci lze říci i složitě, dluží nám Heidegger stále vysvětlení, proč tu vlastně neustále mluví o bytí (a  

ne právě o životě, lidské přirozenosti nebo struktuře afektivního sebe-prožívání), a proč tvrdí, že se 

nám v náladě obecně naše bytí zjevuje jako břímě.

Výchozí  teze  o  primátu  rozumění  bytí  musí  být  fenomenologicky  zakotvena  v  konkrétní 

zkušenosti,  v  níž  se  nám  ukazuje  nikoliv  primárně  nějaké  jsoucno  nebo  „takové  či  onaké“ 

(strašidelné,  úchvatné,  vlídné)  jsoucí  vcelku,  ale  jsoucí  jakožto  jsoucí –  tedy bytí.  A pokud tu 

Heidegger tvrdí, že se odemčenost samotného faktu,  že jsme (tedy vrženost) primárně odehrává v 

náladě, musí touto zkušeností být konkrétní nálada, v níž jsme vrženi ne do toho či onoho světského 

způsobu,  jak  být  (tedy k  tomu  či  onomu  jsoucnu  ve  světě,  resp.  k  té  či  oné  věcně  určitelné 

možnosti), ale do samotného našeho bytí-tu. V čem by náladová zkušenost samotného bytí měla 

spočívat? A co by se v takové náladě stalo s naším vztahem ke konkrétnímu jsoucnu?

 1.2.4 Vztah rozpoložení a rozumění

Bezprostředně po analýze rozpoložení následuje analýza rozumění (Verstehen) jako s naladěností 

stejně  původního  způsobu  „bytí  ve“.  V  této  kapitole  mi  nejde  o  komplexní  výklad  tohoto 

existenciálu, ale o vystižení vztahu naladěnosti a rozumění.

Stejně jako rozpoložení, ani rozumění není primárně teoretické vědění o něčem. Pokud nějaké 

věci rozumím, v prvé řadě to znamená, že jsem schopen s ní nakládat, že se v ní nějak vyznám, vím, 

„co s ní“, a to většinou implicitně a bez potřeby (a často i bez schopnosti) formulovat toto své 
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porozumění jako výslovnou „vědomost“. Jak jsme už viděli, věc je srozumitelná primárně skrze 

možnosti, které nám ve světě skýtá. Jako taková je ale přístupná skrze rozumějící zacházení s ní, a 

to je ukotveno v možnostech pobytu, jemuž je věc k dispozici. Primárně proto pobyt musí rozumět 

nikoliv té či oné věci, ale sobě samému v možnostech svého bytí. Existenciál rozumění tedy spočívá 

v tom, že pobyt je vždy tak, že být může (Seinkönnen) – že si ve svém bytí rozumí z nějaké své 

možnosti.78

Možnosti, z nichž si běžně rozumíme, tvoří různé složitě uspořádané celky, v nichž jsou parciální 

možnosti zacházení s nástroji (psát na klávesnici) zakotveny v základnějších možnostech zabývání 

se „záležitostmi“ (napsat diplomku), které jsou zase srozumitelné na pozadí základnějších možností 

nás samých v užším smyslu, které tvoří celkovější „náplň“ našich životů (povolání, trvalejší zájmy, 

životní a rodinné role...). Možnosti tak tvoří hierarchické systémy, propisují se z „obecné“ úrovně 

životního  zaměření  až  k  srozumitelnosti  každé  sebe-bezvýznamnější  věci  ve  světě  (smítko  na 

monitoru srozumitelné ze své možnosti překážet), různým způsobem na sebe mohou navazovat, 

plynout ze sebe, koexistoval vedle sebe nebo spolu naopak být v napětí nebo v přímém rozporu.

To pro nás není nic nového – obrat „rozumění si z možnosti“ jsem při výkladu nálady použil 

mnohokrát a jinak by to ani nešlo. Rozumění a rozpoložení jsou navzájem neoddělitelně provázány,  

při výkladu jednoho se druhému nelze vyhnout, protože „[r]ozpoložení má vždy své porozumění, i  

když třeba jen v tom smyslu, že je potlačuje. Rozumění je vždy nějak naladěno.“79 To z perspektivy 

nálady znamená, že primárně právě v náladě pociťuji, že a jak si z nějaké své možností rozumím.

Vzhledem k pluralitě a provázanosti různých úrovní možností jsem vždy vržen už do celkového 

komplexního  rozvrhu (Entwurf)80 vlastního  bytí-ve-světě.  Existence  spočívá  ve  „vrženém 

rozvrhování“. V každodennosti to znamená, že se sám se sebou a s věcmi ve světě setkávám v již 

dané,  dalekosáhle  „předurčené“  a  významově  rozčleněné  situaci,  která  tu  je  před  každou  mojí 

volbou (resp. má minulá rozhodnutí ve své nevratnosti mou faktickou situaci81 spolukonstituují), o 

níž vcelku nerozhoduji (protože se musím rozhodovat právě v ní) a která tu spolu se mnou „vždy 

již“ odhalena právě v náladě co do svého celkového smyslu. Ze sepjetí rozpoložení a rozumění 

proto plyne základní metodický pokyn pro mou práci: při interpretaci konkrétní (i základní) nálady 

je vždy nutné vyjasnit, z jaké možnosti a jakým konkrétním způsobem si v této náladě rozumíme.

Tvrdí-li ale Heidegger, že nálady nás vrhají nikoliv pouze do té či oné životní možnosti, ale do 

78 SuZ, § 31., s. 144.
79 SuZ, § 31., s. 142.
80 SuZ, § 31., s. 145.
81 Pojem situace ve své práci používám v běžném širším smyslu slova, Heidegger otevření situace v úzkém slova 

smyslu spojuje až s autentickým rozvrhem. SuZ, § 60., s. 299-300.
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samotného našeho bytí  (do nelhostejnosti  toho,  že vůbec jsme,  která  má zakládat  nelhostejnost 

jednotlivých možností, jak být), rozvrhování také musí primárně znamenat nikoliv pouze členění 

světa z té či oné možnosti, jak být ve světě, ale otevírání světa ze samotné vlastní možnosti být. Lze 

ale tomu,  že „vůbec jsme“, skutečně rozumět  jako možnosti? Není pro nás, dokud jsme, naopak 

zhola nemožné nebýt (a tedy nerozvrhovat se)? Nesetkáváme se samotným vlastním bytím spíše 

jako  s  nutným skutečným  „podkladem“  jakéhokoli rozvrhování  se  do  možností  „takového  či 

onakého“ bytí?

Dokud je vrženost a rozvrhování ilustrováno pouze jednotlivými světskými možnostmi, jak se k 

nim vztahujeme v každodennosti, zdá se, že pobyt je „primárně bytím možnosti“ 82 pouze v tom 

smyslu, že naladěné rozumění si z nějaké konkrétní světské možnosti je „v průběhu“ našeho bytí 

nevyhnutelné. Oproti tomu se domnívám, že Heideggerovi jde nakonec o mnohem silnější tezi: bytí  

samo (to,  že jsme a  že jsoucí je) je původně srozumitelné jako možnost,83 a  proto a teprve z této 

perspektivy jsou jednotlivé způsoby, jak být, také našimi možnostmi. Stejně jako v případě teze o 

náladové  vrženosti  do  samotného  bytí  je  třeba  i  tuto  tezi  –  že  rozvrh  se  původně  odráží  od 

samotného bytí jako možnosti – nutné ukázat na konkrétní zkušenosti vlastního rozumění, která 

musí být evidentně jiná než každodenní rozumění si z nabízejících se jsoucen, ve kterém „samo 

bytí“ na první pohled nehraje vůbec žádnou roli.84

Může být matoucí, že „rozumění bytí“ používá Heidegger (a já v této práci také) někdy v užším 

smyslu pro existenciál rozumění, ale většinou spíše v širším smyslu pro celkovou odemčenost – 

vztah  k  bytí  konstituovaný  stejně  původně  i  rozpoložením.  Vzhledem  k  nedělitelné  jednotě 

rozumění a rozpoložení to ovšem žádný problém není – jde pouze o určitou zkratku.85

Jedna  z  těchto  „stran“  odemčenosti  může  v  konkrétním  zakoušení  nad  druhou  nějak 

„převažovat“.86 Jak už jsme viděli na některých příkladech, vztah k vlastnímu bytí v nějaké jeho 

možnosti se může odehrávat tak, že nás nálada unáší od konkrétních věcí k určité širší možnosti nás  

samých. Převážení nálady nad rozuměním nás tak může tematicky přivést před nějakou základnější 

82 SuZ, § 31., s. 143.
83 „Možnost jako existenciál je naproti tomu nejpůvodnější a poslední pozitivní ontologické určení pobytu[.]“ SuZ, § 

31., s. 144.
84 Z toho je zjevné, že tímto „primárním rozvrhem“ a „primární vržeností“ tu nemám na mysli nějaký sartrovský 

základní projekt, ale to, co Heidegger v § 31. označuje jako „Der Entwurf des eigensten Seinkönnens“ – rozvrh 
nejvlastnějšího „moci-být“. Náladová zkušenost vrženosti do samotného bytí jako možnosti a rozvrh primárně ve 
světle této možnosti je tématem následujících kapitol.

85 K ospravedlnění této zkratky tu ještě nemáme výkladové nástroje – plyne z určitého primátu rozumění ve smyslu 
časového primátu ekstase budoucnosti, ze které se vzhledem k jejímu napřažení ke konci, k možnosti smrti, otevírá 
původní čas právě jako čas konečný.

86 Když Heidegger dospěje k časové analýze rozpoložení, kterou se v této práci podrobněji nezabývám, je toto 
převažování uchopeno tak, že bývalost (jako primární časová ekstase nálady) tu hraje prim a modifikuje budoucnost 
a přítomnost. SuZ, § 68 b), s. 340.
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možnost, z níž si běžně rozumíme netematicky. Tato „schopnost“ nálady určitým způsobem nám 

ukázat naše běžně zasuté a netematické širší možnosti bude klíčová pro pochopení úzkosti i jiných 

základních nálad.  Převládnutí  nálady nabourává rozumějící  ponoření  do dílčích možností,  které 

svou běžnou činností zvládáme a směřujeme tak k „realizaci“ v každodennosti netematické širší 

možnosti sebe sama. Čím intenzivněji na nás nějaká možnost nás samých zrovna v náladě doléhá 

(např.  v  silné  radosti,  otrávenosti  nebo  smutku),  tím  zásadněji  nás  toto  „zjitření“  vytrhává  ze 

soustředění na konkrétní věc.  Rozvrh světa jako jeho celkové členění do dílčích možností  je tu 

náladou  suspendováno  –  nálada  modifikuje  naše  rozumění  tak,  že  náš  svět  už  přestává  být 

předchůdně „organizován“ tím, co právě sledujeme a podle čeho se v něm prakticky orientujeme, a 

do popředí se dostává naopak jeho jednolitá celkovost ve světle naladěného prožívání toho, jak mi 

mé bytí není lhostejné. V takovém silném „převládnutí“ rozpoložení tu vše stojí ve znamení nálady 

– kamkoliv se hnu, cokoli, na co připadnu, vše, co mechanicky provádím, náhle „znamená to samé“ 

ve světle nějaké v náladě na nás konkrétním způsobem naléhající základní možnosti – právě takové 

(tak radostné, tak bolavé, tak vznešené, tak směšné...) to je, být ve světě. Předběžně bych chtěl  

tvrdit,  že  právě  takto  lze  rámcově vymezit  základní  nálady (Grundstimmungen)  v  širším slova 

smyslu. Heidegger o nich ovšem v kontextu vztahu rozpoložení a rozumění (a takto obecně nikdy)  

vůbec nemluví, a tuto tezi je proto třeba teprve ověřit interpretací a srovnáním základních nálad,  

které sám zmiňuje.

V každodennosti má naopak většinou převahu právě rozumění učleňující svět podle úkolů, které 

přede mne klade určitá realizovaná možnost mne samého. Tato možnost se mi přitom nabízí z věci, 

kterou se zabývám. Rozpoložení se dostává do pozadí, kvůli své potenciálně rušivé roli je občas i 

cíleně zatlačováno, běžněji je ale nenápadně pominuto, což je zvláštně dobře vidět na již zmíněné 

„nijaké  náladě“.  Nijaké  nálady  si  nevšímám,  protože  odpovídá  rozumění,  které  má  svou  širší 

možnost už za samozřejmou, nenechá se jí „vytrhnout“, a směřuje naši pozornost k jejímu zvládání 

ve všedních činnostech. Nijaká nálada nenápadně doprovází dominantní rozumění si z toho, co je 

zkrátka třeba dělat, co se má samo sebou, s čím jsem prostě srozuměn, aniž bych nad tím musel 

přemýšlet nebo se pro to rozhodovat.

Je tedy zjevné, že nálada a rozumění jako dva aspekty odemčenosti vlastního bytí (rozumění bytí 

v širším smyslu) nefigurují ve zkušenosti jako nějaké „dvě položky“. Ve své naprosté provázanosti 

tvoří v každodennosti společně jedno nenápadné pozadí pro zabývání se věcmi a dostávají-li se do 

zřetele, děje se tak také zpravidla společně – nálada nám ukazuje, jak se to s námi má vzhledem k 

nějaké možnosti, z níž si rozumíme. Nálada i rozumění si z možnosti se samozřejmě mohou stát 

předměty  mé  reflexe,  ale  původně  nejsou  v  mé  zkušenosti  jako  předměty  konstituované  v 
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intencionálním zaměření. Jsou to aspekty mého vlastního bytí, skrze něž se odehrává můj vztah k 

bytí samému. Teprve na základě tohoto neintencionálního vztahu k bytí si teprve mohu zpřítomnit 

nějaký jsoucí předmět, případně učinit „předmětem“ mé reflexe sám způsob mého bytí. I v případě 

základních nálad bude prožívaná nálada sama určitým způsobem rozumění sobě z nějaké možnosti, 

a proto ukazování se této možnosti v náladě (byť „tematické“) nemůže mít charakter uchopování 

předmětu, ale náladového „jak mi je“ v mé vrženosti k této možnosti.
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 2 Základní rozpoložení úzkosti

Před  tematizací  první  základní  nálady  úzkosti  je  třeba  krátce  vyložit  fenomén  upadání,  od 

kterého se analýza úzkosti odráží, a vysvětlit bezprostřední kontext této analýzy – otázku po celku 

bytí pobytu. Následně se podrobněji zaměřím na § 40. věnovaný úzkosti.87 Tento výklad se ukáže 

jako nedostatečný a bude proto třeba jej porovnat s přednáškou  Co je metafyzika?, kde se skrze 

výklad Heideggerovy teze o úzkosti jako zkušenosti s ničím konečně ukáže, co míním interpretační 

tezí, že „bytí samo“ je možností, do které je pobyt vržen. Tím si připravím půdu pro poslední otázku 

této kapitoly – jaké role hrají úzkost a další nálady v odhodlanosti a předběhové odhodlanosti jako v 

autentickém rozvrhu?

 2.1 Každodennost jako upadání a otázka po celku bytí pobytu

Analýzu rozumění Heidegger rozvíjí interpretací výkladu a výpovědi jako fenoménů založených 

v  původnějším  rozumění  z  možností,88 upozorňuje  na  nutně  „kruhovou“  strukturu  rozumění  a 

vykládá  řeč (Rede)  jako  třetí  základní  způsob  „bytí-ve“,  v  němž  se  naše  naladěné  rozumění 

artikuluje.89

Celá  analýza  „bytí-ve“  vrcholí  interpretací  každodennosti  skrze  dosud  získané  existenciály. 

Heidegger  popisuje  náš  běžný  vztah  k  sobě  a  k  jsoucnu  jako  určený  řečmi,  dvojznačností a 

zvědavostí, jež propojuje ve shrnujícím pojmu upadání (Verfallen).90 Upadání do světa je základní 

tendence každodennosti – jde o pohyb ztrácení sebe sama, rozptýlení se do obstarávaných věcí, 

který zde Heidegger ztotožňuje s neautenticitou jako takovou.91 Uchopení tohoto pohybu jako útěku 

bude tvořit východisko interpretace úzkosti, proto je pro tuto práci klíčové vyjasnit, v čem upadání 

podle Heideggera spočívá.

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že byť zde (podobně jako v paragrafech o „ono-se“) Heidegger 

pro  popis  upadání  volí  na  první  pohled  negativně  zabarvené  termíny  („ztráta  sebe“,  „pád“, 

„průměrnost“,  „svod“,  „odcizení“,  „zapletenost“)  a  odkazuje  se  k  soudobým  společenským 

fenoménům (typická moderní zaměstnanost, „sebeanalýza“), zároveň deklaruje, že mu tu nejde o 

odsudek  každodennosti,  ani  o  kritiku  současnosti.92 Koncepce  upadání  má  zkrátka  v  rozvinuté 

podobě zachytit celkovou tendenci každodennosti, která jako „zprvu a většinou“ každého pobytu 

87 SuZ, § 40., s. 184-191.
88 SuZ, §§ 32.-33., s. 148-160.
89 SuZ, § 34., s. 160-166.
90 SuZ, §§ 35.-38., s. 167-180.
91 SuZ, § 38., s. 175-176..
92 SuZ, § 38., s. 176.
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patří k existenci nutně. Této tendence se pobyt nemůže nikdy zbavit nebo zcela vyvarovat, protože 

plyne ze samotného obratu k věcem ve světě,  kterým je každodennost vymezena. Je tedy třeba 

vysvětlit, proč podle Heideggera každodenní zaměřenost na věci právě není „pouze“ odvratem od 

vlastní možnosti k možnostem jiným (ve světě se přeci mohu přesouvat svou pozornost od jedné 

možnosti k jiné, aniž bych tu první ztrácel – něco prostě pro teď nechám stát a soustředím se na  

něco jiného), proč má mít tento odvrat právě charakter ztráty sebe sama.93

Běžně se zabývám tou či onou věcí (resp. záležitostí, naplňováním určité životní role), jíž se 

chápu  skrze  možnosti,  které  jsem  často  bez  výslovného  osvojení  přebral  od  druhých  jako 

samozřejmost. Při zabývání se něčím jsem zaměřen na to, co je momentálně třeba vykonat – na 

bezprostřední účel sledovaný skrze to, s čím zrovna zacházím. Sama možnost, z níž je toto konání 

vcelku srozumitelné, ustupuje právě jako samozřejmá s celým světem do pozadí a jenom tak mi 

může zprostředkovat konkrétní věci, kterými se zabývám v jejím rámci.

Dosud  byla  tato  samozřejmost  uchopena  jako  počítání  s  implicitním  a  nezpochybňovaným 

„obsahovým“  kontextem,  skrze  který  mi  ve  zkušenosti  netematické  širší  možnosti 

zprostředkovávají tu či onu konkrétní věc, s níž se tematicky potýkám (např. tento výklad pojmu 

upadání  momentálně  takto  samozřejmě  předpokládá  kontext  určité  celkové  interpretace 

fundamentální ontologie; řízení auta samozřejmě předpokládá mou znalost dopravních předpisů, 

chování ostatních účastníků provozu podle těchto předpisů, fungující  infrastrukturu...).  Nyní ale 

primárně nejde o předpokládanou samozřejmost věcného „obsahu“ určité širší možnosti, ale o to, že 

při pokládání nějaké možnosti za samozřejmou máme tendenci zastírat samotný fakt, že jde o naši  

možnost.

Tuto tendenci lze zprvu dobře demonstrovat u těch možností našeho běžného chování, které jsou 

tak banální, že vůbec mluvit o nich jako o možnostech nás samých působí násilně. Společenským 

konvencím slušného  chování  (chodit  oblečený  nebo  jíst  příborem),  jsem-li  „normální“  dospělý 

člověk, nikdy nerozumím jako svým vlastním možnostem, které mohu sám za sebe zvolit  nebo 

odmítnout. Pokud bych skutečnost, že je třeba si ráno natáhnout kalhoty, vůbec tematizoval jako 

svou možnost a následně ji odmítal, nebo odhodlaně přijímal za vlastní, byl by to projev naprosté 

ztráty soudnosti. Tyto konvence mě zkrátka nikdy neoslovují jako mé možnosti, ne protože by jimi 

technicky nebyly,94 ale zkrátka proto, že ve své naprosté samozřejmosti patří k chování normálního 

člověka – „automaticky“ a netematicky si z nich rozumím vždy, ne specificky jako já, ale právě 

jako „kdokoli normální“. Do této skupiny možností nepatří jen vcelku nahodilá pravidla etikety, ale 

93 SuZ, § 38., s. 175.
94 Ostatně přecí vím, že v jiných společnostech (resp. i v jiných kruzích, sociálních „bublinách“...) platí jiné konvence 

a také si mohu představit, že bych se platnými konvencemi přestal řídit.

36



celá  sféra toho, čím se bezmyšlenkovitě řídíme, co „se tak zkrátka dělá“.  Na jedné straně sem 

spadají  banální  běžné instrumentální  úkony,  které  by sice teoreticky bylo možné dělat  různými 

způsoby, ale určitý způsob (nebo několik málo jeho variant) zkrátka převládl jako nejpraktičtější a 

nejefektivnější (jak otevřít dveře, jak zatlouci hřebík, jak si zavázat tkaničky, jak oloupat banán...).  

Na druhé straně sem patří ale i potenciálně dalekosáhle problematické způsoby mluvení a jednání, 

skrze něž se buduje a potvrzuje určitý systém mocenských vztahů, pomocí něhož se orientujeme, 

máme své místo a určitá místa přidělujeme druhým (komu je normální tykat a vykat, s kým a jak je 

normální  mít  intimní  vztah,  kdo kdy může do čeho mluvit...).  Zakrytí  možnostního charakteru 

přímočarých úkonů i základních konvencí v každodennosti je zřejmé (a pro normální fungování 

naprosto nezbytné, i když často vůbec ne „nevinné“), z této úrovně nicméně nevyčteme, proč by 

tendence k zakrytí možnostního charakteru našich možností obecně měla být upadající ztrátou sebe 

sama.

Proto  je  třeba  se  zaměřit  na  širší  možnosti  nás  samých,  v  jejichž  kontextu  se  celá  naše 

každodennost  se  všemi  běžnými  „úkony“  odehrává  –  tedy  na  možnosti,  které  určují  mou 

specifickou  „identitu“.  Studentem,  něčím  partnerem  nebo  hudebníkem  jsem  skrze  každodenní 

činnosti, při nichž se pro mě možnostní charakter těchto způsobů mého bytí, nestává tématem – jsou 

pro mě běžně spíše samozřejmými fakty o mně, které ustupují do netematického pozadí jako to, co 

už „mám vyřešeno“. V každodennosti ztrácím ze zřetele, že mi vůbec v těchto způsobech mého bytí 

o něco jde – že skrze ně nějak zvládám své vlastní bytí sebou. Mé možnosti „tuhnou“ do „faktů“ o  

mě, kterým rozumím z jejich běžného výkladu (jak se člověk chová v páru, jaký groove se hodí k  

tomuhle  typu  hudby,  co  se  po  mně  jako  po  studentovi  čeká).  Toto  upadající  zapomenutí  na 

možnostní charakter mých možností ústí v klidnou sebejistotu,95 počítám s tím, že se to se mnou tak 

a tak skutečně má, a mé každodenní chování zkrátka z takto vyložené skutečnosti mne samého 

plyne samospádem.

Nabízí se tu ale námitka: k životu přeci relativně běžně patří situace, v nichž jsem s možnostním 

charakterem svých způsobů bytí konfrontován. Vztah se ocitá v krizi, studium brzy skončí a na 

hudbu už není čas – co jsem dosud bral za samozřejmé, se ukazuje jako ohrožená možnost, která je 

neslučitelná s jinými možnostmi, zdánlivě samozřejmá skutečnost mne samého se hroutí a o tom, co 

bylo již „dáno“, je třeba znovu aktivně rozhodovat. I takové relativně běžné situace, kdy člověk o 

možnostech  mluví  a  své  možnosti  tematicky  zvažuje,  by  ale  Heidegger  chápal  jako  „zprvu  a 

většinou“  charakterizované upadajícím zapomínáním na  možnost.  Situace  „životní  volby“  mezi 

možnostmi je totiž často sama uchopena jako známá skutečnost, která patří k člověku, o níž každý 

95 SuZ, § 38., s. 177.
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ví a s níž se v životě počítá. Právě v situaci zvažování možností a těžkého rozhodování se člověk 

často nevědomky chytá připraveného běžného výkladu, který je už každému k dispozici, který ho 

uklidní  tím, že není jediný,  kdo před touto volbou stojí  a nabídne mu paletu předpřipravených 

alternativ  i  s  příslušnými  každému  srozumitelnými  důvody  pro  to  či  ono. Právě  když  jsem 

vykolejen tím, že s něčím dosud samozřejmým nemohu již dále počítat, mám tendenci hledat zdroje 

nové stability a sebejistoty vně mě samého. Člověk se chytá nabízejících se vzorců chování a jejich 

pravděpodobných výsledků, snaží se rychle zorientovat v tom, jak se v podobné situaci zachovali 

druzí, jak je normální se zachovat a jak v očích druhých to či ono rozhodnutí bude působit. Zastírá 

si přitom to, že sama situace volby je jeho neredukovatelně vlastní možností – v této situaci se pak 

sám neorientuje vzhledem ke své vlastní možnosti volit, ale spíše se v ní přenechává samohybným 

silám vzájemného „převažování“ všeho toho, co „samozřejmě“ hraje roli  v přemýšlení každého 

člověka „v takové těžké situaci“.

Při této upadající reprodukci průměrného rozumění nejde pouze o to, že bych se na možnostní 

charakter těchto možností zrovna nesoustředil a věnoval svou pozornost něčemu jinému. Upadání 

spočívá v tendenci přehlížet vše, co by mohlo vydobytou nebo kýženou jistotu již hotového výkladu 

zpochybnit  a  vykolejit  jej.  Každodennost  tak  vede  k  tendenci  se  od  možnostního  charakteru 

vlastních možností nejen odvracet, ale „aktivně“ (i když ne „vědomě“) je sobě samému zakrývat, a 

chránit tak své nejbližší činnosti a cíle před potenciální destabilizací.

Vzhledem k důrazu, který kladu na tezi o primárnosti rozumění samotnému bytí, mám za to, že 

tím základním, co je v upadání zakrýváno, je údajný zdroj mých možností jako takových – tedy to, 

že samotné vlastní bytí je možností.  Upadání degraduje rozumění bytí na tu nejsamozřejmější a 

nejprázdnější  „vědomost“  –  na  registrování  holého  faktu,  že  věci  (včetně  mě)  zkrátka  jsou 

(vyskytují  se).  Myslím,  že  ačkoliv  se  Heidegger  v  analýze  upadání  kvůli  větší  ilustrativnosti 

soustředí ještě primárně na úroveň nivelizovaného rozumění „světským“ možnostem (s čímž se pojí 

zmíněný moralizující tón), ontologicky klíčové je na upadání to, že v „tuhnutí“ vlastních světských 

možností  do  faktů  o  člověku se  zároveň  odehrává  „tuhnutí“  samotného  bytí  jako možnosti  do 

zdánlivě  pouze  se  vyskytující  skutečnosti.  Z  tohoto  „tuhnutí“  roste  běžné  pojetí  bytí  jako 

skutečnosti, kterou v praktickém vztahování se k ní „barvím“ hodnotami a pocity, ale k tomu, jak je  

„o sobě“ si zjednávám přístup primárně poznáním. Poznání pak skutečnosti „odpovídá“, nebo se v 

něm  případně  skutečnost  podle  předem  daných  zákonitostí  „konstituuje“.  V  takové  tradiční 

ontologii je ale bytí – totiž (dosud nijak nevykázané) bytí jako možnost – zapomenuto, a místo toho 

zde  vypočítáváme  nejobecnější  vlastnosti  výskytového  jsoucna,  jak  se  ukazuje  teoretickému 

pohledu,  případně hledáme to,  co se vyskytuje  primárně a  rozlišujeme je  od toho,  co  je  z  něj  
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odvozeno.

Aby Heidegger  dospěl  k  cíli  předběžné  analýzy pobytu  a  uchopil  existenci  vcelku,  je  třeba 

deklarovanou  primárnost  rozumění  bytí  (jako  vlastní  možnosti)  zbavit  abstraktnosti  a 

fenomenologicky ji  ospravedlnit,  a  to  jak  na  rovině  náladové  vrženosti  do  bytí,  tak  na  rovině 

rozvrhu  vlastního  bytí  jako  možnosti.  Z  analýzy  upadání  je  ale  zřejmé,  že  pro  tento  účel 

Heideggerovi nemůže stačit interpretace každodennosti, která se vyznačuje právě zastřením primátu 

rozumění bytí.  Pokud není teze o primárnosti rozumění bytí (a to jako možnosti) jen bizarní, ze 

řetězu zkušenosti utrženou spekulací, je třeba dokázat ji právě na konkrétní zkušenosti, v níž je 

„pobyt sobě samému odemčen význačným způsobem“96 – v níž jsme sami se sebou konfrontováni 

co do tohoto svého základního určení – tedy celkově. V postupu Bytí a času proto analýza základní 

nálady úzkosti slouží právě jako fenomenální expozice celku struktury bytí pobytu, který Heidegger 

následně uchopuje skrze pojem starosti (Sorge).

 2.2 Co všechno si od úzkosti Heidegger „slibuje“?

 Z předcházejícího uvedení do kontextu je již formálně zřejmé, v jakém ohledu by nálada úzkosti 

(Angst) měla být  význačnou odemčeností (ausgezeichnete Erschlossenheit). Rozumění samotnému 

bytí je v každodennosti obsaženo pouze netematicky a neurčitě jako to, od čeho se při ponoření do 

světa nutně odvracíme ke konkrétním věcem, resp. co v tendenci k upadání přehlížíme.97 Primárnost 

rozumění samotnému bytí (před jsoucnem) tak dosud zůstává na rovině postulátu, a proto je nyní 

třeba obrátit se přímo k tomu, od čeho se v každodennosti údajně odvracíme. Každodennost je tu 

stále východiskem v tom smyslu, že skrze své zastírání vlastní možnosti k této možnosti nepřímo 

poukazuje, už ale nemůže být sama analyzovaným fenoménem.98

Interpretace úzkosti se odráží od jejího kontrastního vymezení vůči náladě strachu, na které byly 

dříve názorně demonstrovány jednotlivé aspekty rozpoložení.99 Úzkost má zdánlivě ke strachu tak 

blízko, že tyto dvě nálady běžně zaměňujeme.100 Příbuznost strachu a úzkosti spočívá v tom, že v 

obou náladách zakoušíme ohrožení (Bedrohung) a lze je tak analyzovat skrze společné strukturní 

momenty – ohrožující „z čeho“, ohrožené „o co“, a ohrožením vyvolaná tendence k útěku před 

ohrožujícím. Heidegger nicméně využívá odlišnost konkrétního „obsahu“ těchto momentů k tomu, 

aby ukázal zásadní rozdílnost obou nálad.

96 SuZ, § 39., s. 182.
97 SuZ, § 40., s. 184.
98 SuZ, § 40., s. 185.
99 Viz výše kap. 1.2.3.; SuZ, § 30., s. 140-142.
100V běžné němčině jsou Angst a Furcht skutečně synonymní výrazy. V češtině sice mezi strachem a úzkostí 

rozlišujeme častěji, nicméně k Heideggerem popisované záměně zde dochází také.
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Ve strachu se setkáváme s určitou věcí (událostí, situací), která ohrožuje nějakou možnost, z níž 

si ve světě rozumíme. Ve strachu prožíváme, že jsme na sobě skrze tuto možností zainteresováni – 

její ohrožení se nás dotýká. Typickou (byť ne nutnou) reakcí na strach je útěk před tím, co nás 

ohrožuje. Útěk je odvratem od ohrožujícího.101 V útěku odmítáme ohrožení čelit, zachraňujeme naši 

ohroženou možnost tak, že unikáme před blížící se hrozící věcí do bezpečí.

Celá dosavadní analýza pobytu ukazovala, jak se v každodennosti odvracíme od sebe samých a 

přivracíme se k věcem, jimiž se zabýváme. Nyní chci tvrdit, že tento upadající odvrat od sebe a 

přívrat k věcem sám nemá být chápán pouze jako nějaký fakt o pobytu, který by v lepším případě 

byl  zkrátka  „konstatován“  na  základě  fenomenologické  deskripce  (pokud  považujeme  popis 

upadání za přesvědčivé zachycení každodennosti), v horším případě by představoval nezdůvodněný 

axiom v základu Heideggerova „systému“. Je-li  pro mé bytí konstitutivní rozumění bytí,  a je-li  

rozumění pojato jako vztah k sobě z možností, o kterou mi jde, mám za to, že i celá tato orientace 

každodennosti  k  věcem  musí  být  interpretována  jako  určitá  základní  možnost  –  možnost 

neautenticity –, z níž si rozumím, a která proto také musí být konkrétně  motivována. V tom, že 

svému bytí rozumím „nevlastně“ z věcí ve světě a zapomínám tak na vlastní možnost, mi musí 

vcelku „o něco“ jít. Tuto možnost rámující celou každodennost nyní Heidegger uchopuje jako útěk 

od sebe.102

Z  toho  pojetí  plyne  velmi  silný  důsledek:  celá  do  světa  ponořená  každodennost  je  vedena 

tendencí  uniknout  něčemu  ohrožujícímu,  abych  tomu  nemusel  čelit.  Tato  tendence  je  přitom 

evidentně  naprosto  nezbytná pro  to,  abych  mohl  ve  světě  jakkoliv  fungovat  –  abych  mohl  v 

každodennosti své již uchopené možnosti rozvíjet a realizovat, musím s těmito možnostmi běžně 

počítat už nikoliv jako s možnostmi, ale jako s momentálně neproblematizovanou skutečností. Při 

každém zabývání  se něčím ve světě  se zároveň implicitně bráním zásadnějšímu zpochybnění  a 

možnému  zhroucení  širší  možnosti,  která  toto  zabývání  umožňuje.  Této  obrany  vlastních 

realizovaných možností (a v posledku celkové „realizace“ mne samého ve světě) dociluji  právě 

zastíráním jejich (svého) možnostního charakteru – pokud mi o něco jde, chci to přeci uskutečnit, 

ne u toho prodlévat jako u možného. Upadající útěk od sebe je takto možné vyložit  jako zcela 

nevyhnutelnou a „konstruktivní“ tendenci každodennosti, které se lze (jako každé tendenci) „více či 

méně“ poddávat, ale je možné se jí také vzepřít určitým (dosud blíže neurčeným) protitahem.

Výše jsme viděli, že naše dotknutelnost vůbec je umožněna rozpoložením. Je-li každodennost 

útěkem před  ohrožením,  musí  být  možné zakusit  toto  ohrožení  v  určité  náladě.  Celá  orientace 

101 SuZ, § 40., s. 185.
102 SuZ, § 40., s. 185.
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každodennosti  má  být  v  této  náladě  zakotvena  jako  možná  reakce  na  tuto  náladu.  Útěkem 

každodennosti „do světa“ nějak zvládáme tuto náladu, vyhýbáme se ohrožení, které nám tato nálada 

ukazuje, a tím ji potlačujeme, modifikujeme. Z toho ale plyne, že tato nálada by měla být základní 

skutečně  v  extrémně  silném smyslu:  v  nějaké  své  útěkem modifikované  podobě  by  měla  být 

základem pro všechny nálady každodennosti – pro naladěnost jako takovou. Jenom tak lze vysvětlit, 

proč  Heidegger  dříve  bez  dostatečného  zdůvodnění  připisoval  rozpoložení  obecně určité 

nesrozumitelné rysy (původní setkání se s vržeností do samotného bytí, ukazování vlastního bytí 

jako břemene). Má-li Heidegger tato tvrzení zpětně ospravedlnit, musí ukázat, 1.) že tato určení 

vystihují základní náladu, a 2.) že je tato nálada skutečně základem naladěnosti jako takové, ostatní 

nálady jsou její  modifikací  a proto si  nesou v nějak modifikované podobě tato určení  základní 

nálady s sebou. K tomu je třeba ukázat tuto základní náladu v její „čisté“, každodenním útěkem od 

ni ještě neproměněné podobě.

Proč by touto náladou neměl být strach, s nímž si útěk běžně spojujeme a který byl (zejména v 

podobě strachu ze  smrti)  jako základní  motivační  síla  všeho našeho zařizování  se  ve  světě  již 

filosoficky mnohokrát popsán?103 Jsme-li  vystrašeni,  utíkáme před věcí ve světě,  která ohrožuje 

nějakou  naši  světskou  možnost  (byť  by  to  byla  holá  možnost  přežití).  Je-li  teď  ale  jako  útěk 

uchopen  sám  odvrat  od  vlastní  možnosti  a  přívrat  k  věcem ve  světě,  nemůže  být  tento  útěk 

motivován něčím ve světě.104 „Odvrat upadání je naopak založen v úzkosti, jež sama teprve strach  

umožňuje.“105 Úzkost by měla „umožnit“ strach (i všechny ostatní nálady vyvolané tak či onak se 

nás týkajícím jsoucnem ve světě), protože by měla motivovat sám přívrat k věcem.

Není  ale  fenomenologicky  krajně  problematické  mít  nejprve  takovýto  seznam  formálních 

požadavků  plynoucí  z  postulovaných  předpokladů,  a  podle  něj  pak  „hledat“  zkušenost,  v  níž 

bychom je mohli zakotvit? Jde tu jenom o řád výkladu, který musel nutně anticipovat to, co je 

možné předvést až nyní? Nehrozí Heideggerovi, že bude nějakou náladu spíše uměle konstruovat 

tak, aby splnila všechny od ní očekávané úlohy?

 2.3 Pozitivní pojetí explicitní úzkosti v § 40. Bytí a času

Jak  jsem  tedy  v  úzkosti  ohrožen,  pokud  mě  neohrožuje  žádná  konkrétní  věc?  Neurčitost 

(Unbestimmtheit) ohrožení  tu  nemá  sloužit  pouze  jako  negativní  vymezení  oproti  strachu,  ale 

naopak říká něco pozitivního o tom, jak jsme v úzkosti ohroženi. „To, z čeho je nám úzko, je zcela 

103 Viz např. Hobbes, Thomas, Leviathan, Touchstone: 1997, XIII, s. 79.
104 SuZ, § 40., s. 184.
105 SuZ, § 40., s. 186.
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neurčité,“106 protože podle Heideggera nám vůbec není úzko z toho či onoho jsoucna, ale z „bytí-ve-

světě jako takového.“107 Proč by mě ale samotné mé bytí mělo ohrožovat?

Jak jsme viděli, běžně nálady ukazují mou zainteresovanost na nějaké mé možnosti, jak být ve 

světě. Je proto možné najít ve světě konkrétní „příčinu“ mé nálady a skrze ni svou náladu zvládat  

(potlačovat, proměňovat nebo ji naopak přivozovat). V úzkosti ale vůbec nevím, na co ve světě 

ukázat.  Není  úzko  ani  z  toho  ani  z  onoho,  „nitrosvětské  jsoucno  vůbec  není  „relevantní“.108 

Irelevance jsoucna znamená: jsoucí jako takové mi nic neříká, k ničemu mi neslouží ani mi v ničem 

nepřekáží – žádná konkrétní věc nevystupuje tematicky do popředí na pozadí srozumitelného celku, 

ale  ani  celek  není  tematicky srozumitelný  z  žádné obsahově určené  širší  možnosti  (záležitosti,  

úkolu...). Všechny mé širší životní možnosti jsou náhle irelevantní, a proto ani konkrétní jsoucno 

nemůže být nějak relevantní v jejich rámci.

Je ale přitom jasné, že úzkost není nějakou psychedelickou zkušeností, v níž by svět mizel, nebo 

se na úrovni smyslového vnímání slíval v nerozlišitelnou směs. O všem ve světě stále „vím“ a pořád 

to tu je, ale náhle se nelze do ničeho pustit a ponořit. „Zhroucením celku dostatečnosti“ a „ztrátou  

významnosti“ světa v úzkosti Heidegger dle mého míní právě toto.109

Tento popis se snaží postihnout určitou proměnu perspektivy,  která se v úzkosti  vzhledem k 

běžným náladám odehrává. Konkrétní jsoucno ustupuje do pozadí a z něj do popředí vystupuje sám 

náladou odhalený a podivně vyprázdněný celek světa. Tuto vizuální metaforu je ovšem třeba brát s 

rezervou, protože ona proměna perspektivy se dle mého může odehrávat právě při fascinováném 

zírání na „věc“ (resp. třeba myšlení na nějaký úkol), která se mě ale už netýká jako ona sama v tom, 

co mi specificky nabízí – paralyzuje mě právě tím, jak mě ve svém konkrétní významu už nic neříká 

a  stává  se  pouze  jedním  případem  „všeho  ve  světě“,  na  němž  se  demonstruje  jeho  celkové 

významové zhroucení.

Na tom je dobře vidět, že irelevanci jsoucna zakoušenou v úzkosti nelze chápat tak, že by se mě 

věci vůbec netýkaly, protože pak by tu pro mě vůbec nijak nebyly. Irelevance je způsob, jak se mě 

věci v úzkosti dotýkají, přičemž jako relevantní nebo irelevantní se může cokoliv ukázat vzhledem 

k nějaké mé možnosti, o niž mi jde. V úzkosti není možné chopit se ničeho ve světě, protože je mi  

úzko ze samotné možnosti chápat se jsoucna ve světě (možnosti příručnosti vůbec)110 – a ta mi na 

rozdíl od všech světských možností není dána díky něčemu ve světě, ale díky tomu, že tu – ve světě 

106  SuZ, § 40., s. 186.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 SuZ, § 40., s. 187.

42



– jsem. Proto se nám v úzkosti „odemyká původně a přímo svět jako svět“.111

Tímto popisem je už předznačen druhý moment úzkosti – co je ohroženo, tedy o co je mi úzko.  

Nemohu-li se sama sebe chopit z žádného konkrétního způsobu, jak ve světě být, jsou všechny 

světské možnosti a všechny z nich dotírající konkrétní úkoly a příležitosti vcelku suspendovány,112 

ale přesto mě samého nepřepadá apatie nebo bohorovná lhostejnost. Naopak – právě v úzkosti na 

mě doléhá mé vlastní bytí jako výjimečně naléhavé, vcelku náročné, těžké. To, z čeho je úzko –  že 

jsem ve světě – může být ohrožující jenom pokud se ukazuje „jako bytí možnosti“,113 o kterou mi 

jde – tedy jako nárok, kterému je třeba dostát a vzhledem k němuž mohu také selhávat. Je mi úzko o 

to samé, z čeho mi je úzko – o samotnou možnost být ve světě. Ačkoliv tu Heidegger tento termín 

nepoužívá,  je  myslím zřejmé,  že právě v tomto rysu úzkosti  je založeno dosud nesrozumitelné 

tvrzení,  že  nálada  naše  bytí  ukazuje  jako  břemeno  –  břemenem je  naše  vrženost  do  samotné 

možnosti být, kterou přímo zažíváme v úzkosti.114

Jak by mi ale mohlo hrozit selhání už jen v samotné možnosti být? Podle dřívějšího výkladu je 

nálada přeci základní vržeností do nějaké možnosti jako do toho, čím jsem a být mám. Nedostál 

jsem snad své „možnosti být“ už vždy, když na ni pomyslím? V jakém smyslu bych vůbec mohl 

uchopit fakt, „že jsem“, jako svou možnost? Není fakt vlastního bytí spíše přístupný jako nutnost, 

která z mého myšlení vyplývá jako nezpochybnitelně jisté vědění o sobě jako o subjektu tohoto 

myšlení?115 Jakou konkrétní podobu by měl mít nárok, který na mě z tohoto „vůbec být“ doléhá, 

pokud je samo bytí možností, které se takto v úzkosti „odloupává“ od všech možností ve světě? 

Pokud mne světské možnosti už nejsou schopny angažovat svým „je a má být“, co by mne na mém 

„holém“ bytí takto angažovat mohlo – vždyť už přeci jsem, mé bytí je už „realizováno“ s každou 

mou myšlenkou, tak „co má být“?

111 Ibid. Oproti Dreyfusovi, který tvrdí, že je mi celek světa v úzkosti odkryt „jakoby z vnějšku“ („as if from outside“) 
bych naopak řekl, že v úzkosti se tematicky ukazuje to, že jsem nevyhnutelně uvnitř světa, který rozvrhuji vlastním 
existováním. Dreyfus se dle mého nechává příliš unést analogií zhroucení světa a pokaženého nástroje. Tato 
analogie platí jen v té rovině, že zhroucení významu nám činí přístupnou jeho dosud neviděnou „podmínku“. 
Dreyfus má nicméně celkovou tendenci interpretovat možnosti pobytu (které ho jako „moci být“ definují) 
reduktivně podle vzoru zacházení s nástroji, a proto dospívá k pozoruhodné tezi, že pokud se v úzkosti vytrácí 
význam příručních jsoucen, pobyt přestává být pobytem (protože vcelku ztrácí své možnosti). To dokládá 
jazykovým obratem, který se ale v Bytí a čase rozhodně neobjevuje pouze ve vztahu k úzkosti a nelze z něj 
vyvozovat něco takového („Indeed, at this limit, there is no Dasein at all, since Dasein is its concerns and activity. 
That is why, when he is consistent, Heidegger does not say „Dasein is anxious,“ but rather „anxiety is anxious.““). 
Dreyfus se přitom dle mého zcela míjí s pointu úzkosti – zdůrazňuje a filmovými příklady ilustruje kolaps světa, ale 
nedospívá k analýze důvodu tohoto kolapsu – že je pobyt v úzkosti konfrontován s vlastní možností být, která ho 
jako pobyt konstituuje a všechny jeho praktické záležitosti a aktivity teprve umožňuje. Oproti Dreyfusovi tvrdím, že 
právě v úzkosti je pobyt pobytem, protože právě v úzkosti je konfrontován se samotným „být tu“ jako se svou 
možností. Dreyfus, L. H., Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I; 
Cambridge: The MIT Press, 1995, s. 179-180.

112 SuZ, § 40., s. 187.
113 SuZ, § 40., s. 188.
114 To ovšem ještě neospravedlňuje zobecnění tohoto určení na rozpoložení jako takové – srov. následující kapitolu.
115 Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 28.
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„Úzkost zjevuje v pobytu  bytí k nejvlastnějšímu „moci být“, to znamená zjevuje volnost pro 

svobodu zvolit a uchopit sebe sama. Úzkost přivádí pobyt před jeho svobodu k... (propensio in...) 

autenticitě jeho bytí jako před možnost, jíž vždy jest.“116

Jako možnost vyvstává vlastní bytí – protože už tu pro mě v zakoušeném sebe-vztahu není žádný 

předchůdný „věcný“ obsah, skrze nějž bych sebe sama sobě samému zprostředkovával jako nějak 

„skutečného“. Stávám se sám sobě veskrze nesamozřejmý, podivný a znepokojující. Mé vlastní bytí  

(a bytí všeho jsoucna, které je mi k dispozici) se v úzkosti ukazuje tematicky jako to, co není vůbec 

„samo sebou“. Nevyhnutelná „nutnost“ mého bytí (vrženost do bytí) se v úzkosti ukazuje právě tak,  

že zakouším svou zainteresovanost na neredukovatelně mé možnosti být, a že je veskrze „na mě“, 

jak se sebe sama vzhledem k této možnosti chopím.

Celý dosah a vlastní ontologický smysl toho, že se samo bytí v úzkosti ukazuje jako možnost, 

není nicméně na tomto místě rozveden. Vzhledem k východisku v každodenním upadání se zde 

Heidegger soustředí primárně na to, jak mi úzkost ukazuje, že mé náhle nicneříkající způsoby bytí 

ve světě jsou právě mé možnosti. V úzkosti je mi zřejmá „volnost pro svobodu zvolit a uchopit sebe 

sama“ – zdá se, že úzkost je tedy nálada korelativní k samotné mé „možnosti být“ v tom smyslu, že 

být-ve-světě  znamená  –  „mít  možnosti“.117 Z  této  perspektivy lze  základní  možnost  zřejmou v 

úzkosti uchopit ve dvou zdánlivě protichůdných, ale přitom neoddělitelných ohledech:

1.)  Vlastní  možnost  ohrožuje  všechny mé  možnosti,  z  nichž  si  běžně  ve  světě  rozumím.  V 

úzkosti už mé způsoby bytí  ve světě nejsou „fakta o mně“, ukazují se jako možnosti,  které ale 

úzkost  ze  samotné  možnosti  být  –  „mít  možnosti“  –  suspenduje.  Můj  způsob  bytí  je  v  celku 

zpochybněn, náhlá zřejmost mého možnostního charakteru mi brání rozvrhovat smysluplný svět z 

konkrétních možností, protože můj každodenní „samozřejmý“ vztah k nim je vyvrácen z kořenů a 

mé nově odhalené možnosti se jeví jako potenciálně nedostatečné, prázdné, neodpovídající nároku, 

s nímž se v úzkosti setkávám.

2.)  Zároveň ale  tato ohrožující  možnost  umožňuje všechny mé ohrožené světské možnosti  – 

teprve když mě úzkost staví před vlastní bytí-ve-světě jako bytí svobodné, začíná mi být zřejmé, „o 

co“ mi ve světě skrze světské možnosti v základu jde. Zakouším tu bezprostředně nelhostejnost 

toho, že mám možnosti – musím volit. Samo bytí-ve-světě jako má možnost „mít možnosti“ ve mne 

probouzí úzkost, protože podmiňuje vše, co je mi v každodennosti zdánlivě stabilně přítomně dáno. 

Tuto možnost proto nelze v ničem ve světě zajistit,  kontrolovat a vyřídit – ukazuje se právě na 

pozadí krachu všeho, co jsem ve světě pokládal za stabilní a už vyřízené.

116 SuZ, § 40., s. 188.
117 Níže ovšem tvrdím, že taková interpretace není dostatečná.
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Vyvstání této možnosti v úzkosti mě zjednotlivuje a izoluje od druhých. To, že je jsoucno vcelku 

k  dispozici  „člověku“,  který  mu  rozumí  ze  sdílených  možností  zacházení,118 žádnou  úzkost 

nenahání.119 Když je mi úzko, je ale jsoucí vcelku (při irelevanci konkrétních možností) obráceno 

adresně na mě v právě mé možnosti se ho chápat – tím je úzkost „tísnivá“ (unheimlich) a vyhání mě 

ze samozřejmé zabydlenosti  ve světě.120 Bytí  sebou spočívá v rozvrhu konkrétních možností  ve 

světě jako mých vlastních,121 což ale právě při suspenzi všech možností náladou úzkosti principiálně 

není možné.

 2.4 Latentní úzkost

V předchozí kapitole jsem se pokusil rekonstruovat Heideggerův výklad toho, co se s námi děje, 

když  nás  úzkost  přímo přepadá.  Nyní  je  třeba  rozebrat  vztah  úzkosti  k  našemu každodennímu 

existování v běžných náladách.

V úzkosti jsem na svět odkázán a zároveň jsem z něj vytržen – svět je tím, v čem jsem tak, že 

„nejsem doma“ (Un-zuhause, Unheimlichkeit).122 V úzkosti jde ale o mé bytí vcelku a to i v celku 

časovém:123 nejen že teď ve světě nejsem doma, ale i každé bývalé a budoucí zdánlivě definitivní 

nalezení  pevné  půdy  pod  nohama  ve  stabilních  „faktech  o  mně“  se  ukazuje  jako  nemožné. 

Zabydlenost je umožněná původnější nezabydleností. Bez ohledu na to, jak pevně a důkladně se ve 

světě zajistím, nikdy nemohu své životní role, vztahy k druhým, vztahy k věcem, ani své zvyky,  

tělesné  schopnosti  a  omezení  proměnit  v  jednou pro  vždy dané  skutečnosti  o  mě  a  o  světě.  I 

všechno to, co na sobě a na věcech nemohu změnit, musím ve svém významu pro mě přebírat jako 

mnou samým rozvrhovanou možnost, jejíž smysluplnost nelze fixovat v žádné na mně nezávislé 

jistotě a kdykoliv se může v úzkosti vcelku zhroutit.

„„[T]ísnivá  nehostinnost“  je  pobytu  stále  v  patách  a  ohrožuje,  i  když  nikoli  výslovně,  jeho 

každodenní  ztracenost  v  „ono se“.  (…) Ono zklidněné a  zdůvěrnělé  „bytí  ve  světě“  je  modus 

„tísnivé nehostinnosti“ pobytu, nikoli naopak. Fenomén této nezabydlenosti musí být existenciálně-

ontologicky  pochopen  jako  původnější.“124 Z  toho  Heidegger  vyvozuje  pro  tuto  práci  naprosto 

118 Tedy čistě „pragmatická“ rovina Heideggerova výkladu
119 Určité extrémní zkušenosti jsoucna vcelku, jak tu je pro „člověka“, myslím odpovídá níže interpretovaná základní 

nálada hluboké nudy.
120 SuZ, § 40., s. 188-9.
121 SuZ, § 40., s. 188.
122 SuZ, § 40., s. 189.
123 Respektive, jak se ukáže v druhém dílu Bytí a času, úzkost může ukazovat na mne samého se adresně obracející 

možnost být právě proto, že se v ní dostává ke slovu běžně zakrytá celkovost – konečnost jedinečného času mého 
bytí tu.

124  SuZ, § 40., s. 189.
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klíčovou tezi: „„bytí ve světě“ je vždy už latentně určeno úzkostí[.]“125

Rozpor  mezi  tím,  že  úzkost  v  popsané  podobě  je  výjimečná  nálada  (která  mi  zásadně 

znemožňuje  něčím se  ve  světě  zabývat),  a  tím,  že  úzkost  má  ladit  mé  bytí  vždy  (přičemž  v  

každodennosti jsem určen právě tím, čím se zabývám), Heidegger tedy řeší rozlišením úzkosti na 

explicitní a latentní. Latentní úzkost přitom dle mého nelze redukovat pouze na označení pro stále 

hrozící možnost propuknutí explicitní úzkosti. Úzkost může kdykoliv propuknout právě  proto, že 

latentně úzkostný je pobyt vždy. Jak tomuto tvrzení ale dát konkrétní smysl?

Myslím, že latentní úzkost nelze interpretovat tak, že jako nějaký neměnný základní tón stále zní 

„pod“ našimi  běžnými náladami,  které  ji  pouze  přehlušují,  a  proto  si  jí  mezi  jinými  náladami 

nevšímáme.  Takové  pojetí  by  vedlo  k  představě,  že  máme  vždy  (minimálně)  dvě  nálady  – 

nevýraznou úzkost a nějakou jinou náladu, která úzkost nějak „překrývá“. Tato představa je myslím 

neudržitelná. Nálady se proměňují jedna ve druhou, mohou se mnou smýkat ode zdi ke zdi, existují 

i podivně „smíšené“ a rozporuplné nálady, které se vzpírají běžnému dělení nálad na „pozitivní“ a 

„negativní“  (např.  určitý  osvobozující  smutek  nebo  v  základu  otravná  veselost),  ale  přesto  je 

prožívaná nálada vždy jednotný celkový fenomén. V mé zkušenosti nic neodpovídá tomu, že bych 

mohl mít v silném slova smyslu dvě různé nálady zároveň. Takové rozdvojení by myslím značilo 

patologický rozštěp na dvě osoby obývající zároveň dva různé světy. Mám za to, že stále přítomnou 

latentní  úzkost  je  proto třeba  interpretovat  nikoliv  jako náladu,  kterou máme nenápadně „pod“ 

každou jinou náladou, ale tak, že všechny naše ostatní nálady vcelku jsou latentní úzkostí. Zároveň 

by ale jistě bylo krajně nepřesvědčivé upírat různým náladám jejich jedinečný charakter, a pokoušet 

se  o  reduktivní  „demaskující“  interpretaci,  podle  níž  by všechny nálady byly  „vlastně“  úzkost 

podobně, jako je podle nějaké zvulgarizované freudiánské představy za vším prožíváním „vlastně“ 

sexuální libido. Jak myslet tuto  totožnost latentní úzkosti se všemi náladami jinak? Lze takovou 

totožnost mezi strukturou rozpoložení vůbec a strukturou úzkosti skutečně věcně ukázat?

Každá nálada mi ukazuje nelhostejnost nějaké možnosti,  o kterou mi jde. Úzkost mi ukazuje 

nelhostejnost toho, že vůbec jsem jako ten, kdo „má možnosti“ a musí skrze ně své bytí rozvrhovat.  

Explicitní úzkost modifikujeme126 tehdy, když se z tohoto vytržení vracíme do světa – úzkost se 

proměňuje v jinou náladu protože samotná možnost být / „mít možnosti“ dochází své konkretizace 

v určité možnosti, jak být. Tím se ale možnost samotného bytí dostává do pozadí a úzkost se stává 

latentní – je přeladěna do té či oné nálady, která často nemá s explicitní úzkosti fenomenálně vůbec 

125 SuZ, § 40., s. 189.
126 Resp. už jsme ji většinou modifikovali – úzkost samozřejmě nepředchází jiným náladám časově a pro její 

modifikaci není vůbec nutné úzkostí nejprve projít (což dle mého platí i pro její modifikaci v autentické 
odhodlanosti).

46



nic společného a ukazuje nám, jak na tom zrovna jsme s určitou možností (záležitostí, rolí...), o 

kterou nám jde.

V  těchto  náladách  už  tematicky  nezakouším  sám  možnostní  charakter  vlastního  bytí,  ale 

konkrétní způsob, jak právě ve světě jsem a čím pro mě vzhledem k tomu jsou věci. Netematicky – 

latentně – nám tu ale skrze ten či onen způsob našeho bytí jde vždy o samotnou naši možnost být-

ve-světě,  která  náš  vztah k věcem zakládá  a  zároveň jeho momentální  skutečnou podobu  stále 

ohrožuje.127 Proto je každá nálada vždy latentně úzkostí a vždy hrozí zvrhnout se v úzkost explicitní  

– „pobyt je v základě svého bytí úzkostný“,128 protože rozpoložení vůbec je úzkost.

 2.5 Modifikace explicitní úzkosti v úzkost latentní v každodennosti, 

problémy a otázky

Z dosavadní analýzy by se mohlo zdá, že jediným způsobem, jak se rozvrh světa z konkrétních 

možností  a  tedy i  přeladění  explicitní  úzkosti  v  latentní  úzkost  může odehrávat,  je  každodenní 

„ponoření se“ do světa, útěk před všeprostupující možností k nějaké zdánlivě pevné věci. Při tomto 

„chycení  se“  něčeho  ve  světě  sebe  sama  přenechávám  možnostem,  které  mi  věc  nabízí,  a 

zapomínám na to, že jde o právě mé možnosti. Své možnosti (a tedy i výzvy, překážky, úkoly a 

tendence) si  jsoucnem nechávám „předložit“  a jelikož jsou takto zdánlivě stabilně ukotveny ve 

vyskytující se předem srozumitelné věci, nejde tu o možnosti, které by se mi otevíraly vzhledem k  

mé vlastní možnosti být – naopak, jsou to možnosti  kohokoliv,  kdo se věcí zabývá. Modifikace 

úzkosti se pak děje jako její potlačení – od ohrožení sebou samým utíkám „k věci“ (resp. k sobě 

jako „věcně“ určenému) a nechávám se jí přeladit do nálady, která k ní „patří“ jako již připravená a 

skrze  zabývání  se  touto  věcí  každému  dostupná.129 Úzkost  je  tak  zaháněna  jako  nepříjemné 

neproduktivní  „divno“,  ze  kterého  je  třeba  se  otřepat  a  co  nejrychleji  se  přeladit  do  nějakého 

známého uklidňujícího náladového „soundtracku“ určité činnosti.

Základní podobou tohoto úhybného manévru je neutralizace úzkosti jejím průměrným výkladem, 

která  úzkost  šmahem  zahrne  mezi  vágně  „negativní“  nálady.  Tím  bráníme  jejímu  plnému 

propuknutí a pochopení, protože k „negativitě“ těchto nálad už samozřejmě patří jejich výklad jako 

něčeho, čemu je třeba zabránit nebo co je třeba co nejefektivněji překonat – s úzkosti tu zacházím 

jako s jednou z omezujících, nežádoucích, špatných nálad, a míjím se s tím, co mi může specificky 

úzkost ukázat.

127 SuZ, § 40., s. 189.
128 SuZ, § 40., s. 190.
129 Ať už jde třeba nijakou náladu patřící k možnosti zabývat se všedními úkony vůbec, nebo o nějakou specifickou 

náladu spojenou se určitou „věcí“ (jak mi je při přijemném setkání v hospodě s kamarády, při hře na bicí, při hraní 
počítačové hry...).
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Pro Heideggera bylo v dobovém kontextu paradigmatickou podobou takového zkreslení úzkosti 

právě její zmíněné smíšení se strachem, který je třeba zkrátka překonat, jinak je člověk slaboch a 

zbabělec.130

Pro současnou interpretaci vyhýbání se úzkosti je myslím vhodné aktualizovat tento příklad a 

současnou  podobu  „útěku“  před  úzkostí  předvést  na  jejím  dnes  typickém  biologizovaném  a 

medikalizovaném pojetí: Úzkost někdy zažívá každý, protože jde o „přirozenou reakci na stres“,  je 

„normální“ – tedy není třeba se jí znepokojovat, stydět se za ni, ani jí přikládat přílišnou váhu, 

protože zkrátka patří k životu a zase přejde. Pokud ale úzkost zažíváme příliš často, příliš intenzivně 

a  bez jasného důvodu, jde o příznak určité  „poruchy“ (nebo náběhu na ni),  o  narušení  našeho 

psychického zdraví. Běžná rozumnost velí, že „úzkostné stavy“ je třeba zahnat aktivitou – a pokud 

mě přepadají právě v zaměstnanosti, měl bych naopak více relaxovat. Když nepomůže ani jedno, je 

třeba postavit se „problému čelem“, tj. s profesionální pomocí lokalizovat jeho objektivní příčiny 

(ať  už  v  termínech  traumat  a  nezdravých psychických mechanismů,  nebo na  fyzické  úrovni  v 

termínech  chemické  nerovnováhy,  snížené  hladiny  klíčových  neurotransmitterů...),  a  ošetřit  je 

terapií a psychofarmaky.131 Přes tuto zásadní proměnu nejtypičtějšího dobového výkladu úzkosti jde 

ale v obou případech o to samé – zahrnout úzkost do negativních paralyzujících nálad a ty pak 

vyřešit tak, aby se pokud možno už nevracely, nebo nám alespoň nebránily v běžném fungování.

Pokud by úzkost byla jedinou zkušeností, v níž pobyt sobě samému rozumí primárně z vlastního 

bytí (a to tak, že vlastní bytí v náladě vyvstává jako základní možnost, ohrožující a suspendující 

130 Tento dobový výklad je myslím dobré vidět v kontextu vyrovnávání se (resp. právě nevyrovnávání se) se 
zkušenostmi, které si podstatná část společnosti přinesla z první světové války. Extrémní traumata ze zákopů jsou 
jenom špičkou ledovce, ale zároveň se na nich dobře ukazuje standardní přístup k „paralyzujícím“ zkušenostem. 
Zatímco podle dnešních diagnostických manuálů bychom pravděpodobně statisícům tehdejších veteránů připsali 
„post-traumatickou stresovou poruchu“, přičemž tuto diagnózu už většinou nechápeme jako hanbu, ale jako vážnou 
nemoc, ve dvacátých letech se na ně (podle typických záchvatů třasu a tiků) běžně nahlíželo jako na „třasavky“ 
(Kriegzitterer), a postupně mizející soucit převažoval dojem, že jde o slabochy, kteří se zkrátka na rozdíl od svých 
statečnějších spolubojovníků nedovedou se svou zkušeností poprat, potlačit ji a nechat ji za sebou. Případná 
diagnostika a léčba se pak často soustředila primárně na velmi hrubě uchopenou fyzickou stránku věci („Shell 
shock“ jako poškození nervové soustavy tlakovými vlnami z explozí dělostřeleckých granátů), chápala jako svůj 
hlavní cíl primárně dostat vojáky znovu do normálního provozu (během války zpět na frontu, později do výroby) a 
smysl prožitého traumatu i vracejících se záchvatů pro samotného trpícího (který by hrozil ukázat právě „normální 
provoz“ jako naprosto nesmyslný a nepřijatelný) nechávala často stranou. Srov. např. Michl, Susanne, Erster 
Weltkrieg 1914–1918: Gefühlswelten – Konzepte von Angst in der Kriegspsychiatrie, Deutsch Ärzteblatt 
International, 2014, August 18, Online dostupné: [https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=161318]. Postoj 
společnosti ke „Kriegzitterer“ a válečným traumatům obecně je skvěle zachycen např. v německé televizní sérii 
Babylon Berlin.

131 Tím samozřejmě nechci nijak plošně útočit na snahu o psychickou vyrovnanost, nebo na psychiatrii nebo 
psychofarmaka obecně – zvláště v kontextu minulé poznámky je zřejmé, že za detailnější diagnostiku psychických 
nemocí, jejich postupnou destigmatizaci a efektivnější léčbu můžeme být v mnoha ohledech vděční. Je ale dobré si 
zároveň všimnout toho, jak s sebou tento vývoj přináší medikalizaci běžného sebe-výkladu, která činí ze stále 
vágnějšího a pružnějšího ideálu (zvláště psychického) „zdraví“ dominantní zdánlivě samozřejmou univerzální 
maximu našich životů. Pro foucaultovský (a skrze něj myslím v jádru Heideggerem ovlivněný) výklad tohoto 
současného „diskurzu“ viz: Rose, Nikolas, The Politics of Life Itself, Biomedicine, Power, and Subjectivity in the 
Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press, 2007.
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všechny světské možnosti), a pokud by byl zároveň upadající útěk před úzkostí jediným způsobem, 

jak  se  lze  vrátit  do  konkrétně  smysluplného  světa,  znamenalo  by  to,  že  nás  úzkost  staví  do 

bezvýchodné situace: Nárok plynoucí z vlastní možnosti být, který v úzkosti pociťuji, mě vyzývá k 

uchopení  možností  ve světě  jako mých vlastních  – právě pro mne možných.  Nakolik jsem ale 

zasažen úzkostí, z těchto možností už si nerozumím, a nakolik se naopak ve světě něčím ponořeně 

zabývám,  mé  možnosti  ustupují  do  pozadí  a  nerozumím jim tak  právě  jako svým možnostem. 

Nemá-li být autentické převzetí sebe sama z vlastních možností ve světě neuskutečnitelná chiméra, 

musí Heidegger ukázat, že vlastní možnost být se nám může ukázat nejen při zhroucení světa v 

úzkosti, ale že je z ní možné konkrétně smysluplný svět také opravdu rozvrhnout. Může se mi mé 

bytí ve světě znovu stát srozumitelné z konkrétních světských možností, aniž bych zároveň zakryl 

možnostní charakter jejich (tedy právě mého) bytí? Jaký vztah by takový rozvrh světa k explicitní 

úzkosti měl? Je možné neztratit ze zřetele vlastní možnost, která se mi v úzkosti ukazuje, a zároveň 

překonat paralýzu úzkostí? Jakým způsobem by se v autentickém rozvrhu úzkost proměňovala – 

patří k této proměně nějaké specifické nálady? A nakonec – nestává se nám možnostní charakter 

našeho bytí zřejmý i v jiných náladách – a neznamenalo by to, že bylo předčasné ztotožňovat úzkost 

s rozpoložením jako takovým?

V pozadí těchto otázek a pochybností je tu ale ještě zásadnější pochybnost, která zasahuje samé 

jádro dosavadní interpretace úzkosti a zásadně ohrožuje její přesvědčivost:

Analýza úzkosti měla konečně fenomenologicky doložit základní tezi, že původnější než každé 

uchopování jsoucna je rozumění samotnému bytí  – tomu, že jsme a jsoucí je. Tato odemčenost 

samotného bytí se v úzkosti měla ukázat poprvé tematicky tak, že úzko je mi ze samotného bytí-ve-

světě a o samotné bytí-ve-světě. Tematické odkrytí bytí v této náladě má spočívat v tom, že samo 

vlastní bytí na mne naléhá jako má možnost, z níž je odkryto bytí jsoucen ve světě jako to, co mi  

nabízí (resp. v úzkosti právě už nenabízí) konkrétní možnosti, jak ve světě být. Na základě doposud 

řečeného je lákavé úzkost jako „tematickou zkušenost se samotným bytím“ pochopit zkrátka tak, že 

pociťovaná nelhostejnost  samotného bytí  tu  bez dalšího znamená:  nelhostejnost  toho, že „mám 

možnosti“  –  že  jsem  svobodný  a  proto  sám  zodpovědný  za  to,  co  dělám  a  kým  se  stávám.  

Heideggerovo  pojetí  úzkosti  by  se  tak  v  jádru  velmi  blížilo  nějaké  sekularizované  podobě 

Kierkegaardova  pojetí  úzkosti132 (a  tvořilo  by  logický  základ  pro  Sartrovo  „existencialistické“ 

chápání úzkosti)133 – úzkost jako závrať z vlastní svobody.

132 „[A]nxiety is freedom's actuality as the possibility of possiblity.“ Kierkegaard, Søren, The Concept of Anxiety, New 
Jersey, Princeton University Press, 1980, s. 42. Heidegger z Pojemu úzkosti výrazně čerpá – mimo jiné při 
základním rozlišení úzkosti a strachu SuZ, § 40., s. 190.

133 Tedy úzkosti z absolutně svobodné volby spojené s tíhou zodpovědnosti, kterou neseu nejen za sebe jako 
individuum, ale za mnou utvářenou univerzální esenci člověka, kterou nevyhnutelně prezentuji jako normativně 
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Pokud bychom ale úzkost pojali  takto,  stáli  bychom znovu před otázkou: Proč bychom tuto 

závrať z vlastní svobody měli chápat jako zkušenost se samotným bytím? Pokud by mě v úzkosti 

paralyzovala vlastní svoboda, nebylo by mi úzko z toho, že jsem a věci ve světě jsou, ale právě z 

toho, „čím“ jsem na rozdíl od jiných jsoucích věcí a zvířat – tedy svobodnou bytostí. Pokud by 

úzkost „ze samotného bytí-ve-světě a o samotné bytí-ve-světě“ znamenala v jádru pouze to, že být-

ve-světě znamená být svobodný (s tím, že bytí / svoboda by byla chápána „jako možnost“ – a nikoli 

jako nutnost  – pouze v tom smyslu,  že si  ji  mohu buď zastírat  (neautenticita)  nebo ji  přebírat 

(autenticita)), pak by myslím bylo možné Heideggerovi po právu namítat, že pro takovou koncepci  

vůbec  není  potřeba postulovat  nějaké  předchůdné neintencionální  porozumění  samotnému bytí,  

které má umožňovat vztah ke jsoucnu. Vždyť tento sebe-vztah lze chápat jako vztah konkrétního 

jsoucna  (mne,  subjektu)  k  sobě  samému,  v  němž  sám sobě  nejsem odkryt  „jakožto  jsoucí“,  a 

jsoucno ve světě také ne, ale v prvé řadě se pociťuji „jakožto svobodný“ a jsoucí ve světě vystupuje 

jako  to,  k  čemu  se  mohu  ve  své  volbě  vztahovat.  Kriticky  interpretovat  Heideggera  by  pak 

znamenalo převádět přemrštěnou a neopodstatněnou řeč o samotném bytí do kontrolovatelnějšího 

sdíleného slovníku, ve kterém lze to podstatné říci i bez „fundamentálně ontologického“ žargonu.

Mám nicméně za to, že ač je pro Heideggera v úzkosti zakoušená „možnost být“ neoddělitelně 

také zkušeností vlastní svobody, nelze ji na tuto rovinu redukovat, resp. z ní nelze pochopit samotné 

ontologické jádro úzkosti – ne proto, že by snad neplatilo, že má „možnost být“ a „možnost mít 

možnosti“ je v nějakém ohledu totožná.  Pro pochopení ontologické relevance úzkosti  je ale dle 

mého třeba interpretovat mnohem radikálněji a „doslovněji“ to, že samotné bytí se mi ukazuje jako 

možnost, a  proto si mohu své světské možnosti svobodně volit.  Je tedy třeba se ptát: jak je má 

svoboda (to, že mám možnosti) založena v tom, že samotné bytí mě v úzkosti zasahuje jako možné?

Mám za  to,  že  pro  celkovou  interpretaci  koncepce  základních  nálad  jsou  tyto  otázky zcela 

nepominutelné  a  zároveň  se  s  nimi  dostáváme  do  samotného  jádra  problému,  ze  kterého 

fundamentální ontologie vyrůstá. Myslím, že v koncentrovaném zaměření na vlastní ontologický 

smysl úzkosti,  který se právě ukázal jako zatím stále nevyjasněný, je třeba zaměřit se na pojetí  

úzkosti v klíčovém textu, který se této náladě explicitně věnuje – v přednášce Co je Metafyzika?

závaznou pro druhé. Sartre, Jean-Paul, Existencialismus je humanismus, Praha, Vyšehrad, 2004, s. 19-22.
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 2.6 Pojetí úzkosti v Co je Metafyzika?

Přednáška  Co je Metafyzika? (z roku 1929, tedy dva roky po vydání Bytí a času) je velmi hutný 

krátký text, v němž Heidegger bez větší metodologické přípravy a (ve srovnání s Bytím a časem) s 

minimálním  terminologickým  „aparátem“  proniká  k  základnímu  problému  své  filosofie.  V 

nejkoncentrovanější  podobě  tu  Heidegger  interpretuje  zkušenost,  v  níž  se  se  samotným bytím 

setkáváme jako s problémem – otázkou, před kterou každý z nás stojí a která si žádá naši odpověď. 

Tuto zkušenost problematičnosti samotného bytí Heidegger ztotožňuje právě se základní náladou 

úzkosti (zde Grundstimmung, nikoliv Grundbefindlichkeit), která je zde oproti Bytí a času popsána 

jako zkušenost ničeho (das Nichts).134

V této kapitole mi nejde o celkovou interpretaci všech motivů této přednášky,135 chci se spíše 

odrazit  od  předchozí  interpretace  úzkosti  a  zjistit,  zda  tu  Heidegger  nabízí  odpovědi  na  výše 

předestřené námitky, zda spíše rozvíjí a doplňuje své předchozí pojetí úzkosti, nebo tu dochází k 

jeho zásadnímu přehodnocení.

Co je Metafyzika? je nástupní profesorská přednáška na univerzitu ve Freiburgu. Heidegger tedy 

promlouvá k publiku vědců z nejrůznějších oborů s cílem představit jim z pozice nastupujícího 

profesora filosofie své vlastní téma.136 Místo přednášení o metafyzice ji chce Heidegger ukázat při 

díle,137 a to rozvinutím a zodpovězením určité metafyzické otázky – otázky po ničem. Tuto otázku 

Heidegger pro danou příležitost nevybírá náhodně. Nic je tu tematizováno před vědeckým publikem 

jako to, „čím“ se věda ze zásady (a nutně) nezabývá, protože je soustředěna výhradně na jsoucno 

samo. Právě z toho, vůči čemu se věda vymezuje, lze ale pochopit její podstatu, specifickou roli a  

přístup ke světu.138

Tuto na první pohled velice temnou figuru lze myslím vyložit poměrně jednoduše s pomocí již 

získaného  kontextu:  Vědecký  teoretický  pohled  se  snaží  odhalit  pouze  to,  čím  jsoucno  (resp. 

specifický region jsoucna vymezený určitým oborem – jako hmota a energie ve fyzice, vše živé v 

biologii,  oblasti  různých  „společenských  jevů“  v  jejich  příčinách,  funkcích  a  zákonitostech  v 

sociologii,  ekonomii...)  ve  skutečnosti  je.  Vědecká  objektivní  skutečnost  jsoucího,  jak  je  pro 

134 Oproti používanému překladu Ivana Chvatíka budu i substancializované „nic“ v souladu s češtinou uvádět s malým 
„n“.

135 Takovou mně v základních bodech velmi blízkou interpretaci nabízí diplomová práce Kvapil, Ondřej, Smysl otázky 
po smyslu bytí - K problému soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was ist Metaphysik?, 2015, dostupné 
online: [https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs]

136 Metafyziku a filosofii Heidegger v této přednášce ztotožňuje, a to nikoliv jako překrývající se vědecké obory, ale 
jako základní dění lidské existence jako takové. WiM? s. 122.

137 WiM? s. 103.
138 WiM? s. 106.
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teoretický pohled dáno „samo o sobě“, je nenápadně negativně vymezena oproti tomu, co vědu 

nezajímá. Specifické teoretická perspektiva pro sebe získává jsoucno samo tak, že se střeží každé 

jiné partikulární perspektivy, která z pohledu vědy jsoucno vždy zkresluje, něco mu „přidává“ nebo 

„ubírá“, něco vyzdvihuje a něco přehlíží, protože na jsoucno hledí „skrze“ vlastní životní možnosti  

a z nich plynoucí zájmy.139 Vědecká perspektiva je s každou jinou perspektivou ve „střetu zájmů“ – 

pokud mi jde výhradně o samo jsoucno,  musím se ve vztahu k němu oprostit  od všech svých 

specifických možností, jejichž sledování nasvěcuje jsoucno naopak vždy už vzhledem k „něčemu 

jinému“. Ve světle mých ne-teoretických možností je mi tak jsoucno „něčím“ právě až vzhledem k 

tomu, čím samo není. Oproti tomu se mi při čistě věcném určení daného jsoucna musí vše, co mne 

samého pálí, co chci a na čem mi záleží, co se mne týká jako mne osobně angažující problém, stát 

právě ničím.140

Na první pohled problematický krok této expozice ničeho spočívá v tom, že to, co je v tomto 

smyslu „ničím pro vědu“, chce Heidegger následně tematizovat jako nic samotné:141 „Jak se to má s 

tímto Nic?“142 Proti  takto  formulované otázce se nabízí  námitka:  nastíněným „nic“  přeci  běžně 

vůbec nemíníme nějaké nic samo, ale spíše specifickou sféru jsoucna (subjektivní dojmy, zájmy, 

pocity....),  která  je  pro  vědu  zkrátka  irelevantní,  nebo  k  níž  věda  „z  principu“  (právě  kvůli 

„subjektivitě“ této sféry)143 nemá přístup. Není posun od „ničeho pro vědu“ k ničemu samotnému 

logickou chybou, resp. sofistickým trikem spočívajícím v překroku od zcela ordinérního významu 

ničeho (toho, co vědu nezajímá) k zdánlivě hlubokému, záhadnému ničemu, pro které ale v naší řeči 

a  zkušenosti  nemáme žádnou oporu?  „Tázání“  po něm by pak představovalo  jen samoúčelnou 

139 Schválně tyto jiné perspektivy neshrnuji pod pojem „praktické“, protože by mohl sugerovat zmíněný reduktivně 
instrumentální vztah ke jsoucnu, kterému se vstřícnou interpretací lze (alespoň do nějaké míry) vyhnout (srov. kap. 
1.2.2., této práce).

140 Pokud své možnosti ovšem z vědecké perspektivy nezpředmětním a nezbavím je tak možnostního charakteru (v 
sociologii, psychologii...). Vědeckou perspektivu je samozřejmě možné zaujmout pouze nakolik sobě samému 
rozumím z širší životní možnosti „vědecké existence“, o kterou mi zainteresovaně jde, a která mi vlastní vědecké 
problémy (rostoucí ze snahy o odhalení pouze jsoucna, jak je „o sobě“) ukazuje právě jako to, co mě pálí. Věda 
sama je proto vždy motivována „mimověděcky“. Tato zaangažovanost na vlastní možnosti „být vědcem“, resp. třeba 
„odhalit tajemství temné hmoty“, ale nijak nevylučuje (ale naopak umožňuje) to, že při „realizaci“ této možnosti 
musím jsoucno nechat vystupovat tak, jak by mohlo být dáno komukoliv (objektivně), tedy bez ohledu na mé 
specifické možností. Při čistě teoretickém zkoumání redukuji jsoucí na čistě výskytové – přestává mi sloužit nebo 
překážet a stává se nositelem objektivně určitelných vlastností. Takový vztah ke jsoucnu je sám umožněn 
specifickou klidnou náladou (SuZ, § 29., s. 138). Své životní možnosti si tu nenechávám předkládat od jsoucna, na 
které se zaměřuji, ani si jsoucno nezpřítomňuji skrze vlastní možnosti – mé možnosti ve vztahu k čistě výskytovému 
jsoucnu tu zkrátka už nehrají žádnou bezprostřední roli, a proto tu ani nemá smysl rozlišovat mezi autentickým a 
neautentickým rozuměním sobě samému. Mám za to, že teoretický postoj je proto dobrým kandidátem na tajemný 
„indiferentní modus“ existence, který Heidegger zmiňuje jako třetí způsob existování vedle autenticity a 
neautenticity v Bytí a čase (SuZ, §. 12., s. 53 a § 45., s. 232). Za tento námět vděčím Ondřeji Kvapilovi. Srov. pozn. 
25 v této práci.

141 Ačkoli, jak uvidíme, tímto „samotným ničím“ rozhodně není myšleno nějaký ontologicky substancializovaný 
předmět „nic“.

142 WiM? s. 106.
143 Srov. pojetí qualií jako subjektivních faktů ve filosofii vědomí, kap. 1.2.1 této  práce.
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intelektuální  hru,  v  níž  by  se  „metafyzika  při  díle“  nechtěně  demaskovala  jako  nejen  čistě 

spekulativní, nekontrolovaná a zbytečná disciplína, ale v prvé řadě jako disciplína, která vzhledem k 

logicky chybnému základu svého tázání produkuje pouze nesmyslné věty.144

Mám  za  to,  že  takové  čtení  se  míjí  s  vlastní  pointou  tohoto  „překroku“,  který  není  nijak 

samoúčelný  ani  chybný,  ale  naopak  věcně  vyplývá  z  požadavku,  který  věda  samotná  vznáší. 

Heidegger,  myslím,  bere vědu vážně v jejím univerzálním nároku na poznání  všeho,  co jest  – 

nechce proti teoretickému pohledu bránit nějakou nepřístupnou, zdánlivě „vnitřní“ oblast „věcí“, 

kterých  se  věda  nesmí  dotknout.  Pokud  ale  takto  vezmeme  nárok  vědy  vážně  –  odmítneme 

„substancializovat“ to, co nelze vědecky poznat – a zároveň odmítneme křivit vlastní zkušenost se 

sebou, s druhými a s věcmi,145 která se od vědeckého obrazu světa zásadně odlišuje, pak musíme 

připustit,  že  naší  zkušenost  se  jsoucím prostupuje ještě  „něco“,  co jsoucnem není.  A není-li  to 

jsoucno, musí to být – nic.

Jako  předběžný  doklad  toho,  že  naše  zkušenost  je  podstatně  prostoupena  ničím,  slouží 

Heideggerovi to, že „nic“ a „není“ hraje v našem každodenním mluvení a chování (bez toho, aby se 

samo  stávalo  tématem)  stejně  důležitou  roli  jako  „bytí“  a  „je“.  Pokud  jde  v  Bytí  a  čase o 

fenomenologické  prokázání  teze,  že  vztah  ke  jsoucnu  je  podmíněn  původnějším  rozuměním 

samotnému bytí,146 v  Co je  Metafyzika? se  Heidegger  snaží  o  totéž  vzhledem k původnějšímu 

rozumění ničemu. Je snad dobré předeslat, že tato paradoxně znějící formulace nepředstavuje žádné 

odvrhnutí dřívější teze. Naopak – jde o to ukázat, že původní rozumění bytí je neoddělitelně také 

původním  rozuměním ničemu  –  tedy  že  v  naší  zkušenosti  nic  a  bytí  patří  k  sobě  („gehören 

zusammen“).147 Kde se vůbec v naší zkušenosti bere nic, pokud právě nemůže pocházet ze jsoucna,  

jak je „o sobě“ dáno?

Jde-li  tu  o  zkušenost ničeho,  je  zjevné,  že  k  ní  nedospějeme  nějakou  logickou  konstrukcí 

konceptu „nic“. Nic si logika může zpřístupnit jenom popřením něčeho, „čisté nic“ by pak bylo 

výsledkem popření  celku  jsoucna.148 Takto  logicky získané  „nic“  se  zkušenosti  zcela  vzpírá,  a 

myslet je znamená pouze myslet jako abstraktně „popřený“ už tak zcela abstraktní pojem „všeho“. 

Uchopení ničeho myšlením tedy vychází z ideje celku jsoucna a přidává k ní navíc negaci. „Nic“ se  

tak  zdá  být  jen  označením  pro  určitou  (vyspekulovanou  a  zbytečnou)  ideu,  protože  uchopit 

144 Pro tento žánr kritiky z pozic logického pozitivismu viz např. Carnap, Rudolf, Die Überwindung der Metaphysik 
durch logische Analyse der Sprache, in: Erkenntnis 2, Berlin 1931, s. 229. 

145 A také hledat prostředky, jak tuto zkušenost přesně pojmově vyjádřit, ne ji pouze uznat jako nějak „podstatnou“ a 
vykázat ji do tajemné sféry toho, o čem nelze (smysluplně) mluvit. Srov. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-
Philosophicus, I., Suhrkamp, 1963. s. 110.

146 A o ukázání podmínky tohoto rozumění – konečného času.
147  WiM? s. 120.
148  WiM? s. 109.
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(pozitivně nebo negativně) lze právě pouze něco – jsoucno. „Nic samo“ vůbec nijak není, a není tu 

tedy „s čím“ mít nějakou zkušenost, „na co“ ptát a „o čem“ se chtít něco dozvědět.

Přes krach tohoto pokusu o uchopení ničeho si z něj Heidegger bere pro další hledání zkušenosti 

s ničím základní vodítko: nic nějak souvisí se jsoucím vcelku (Seiende im Ganzen). Logický pokus 

o tematizaci ničeho se nevzdálil naší zkušenosti touto intuicí, také ne až abstraktní operací „negace“ 

jsoucna vcelku, ale už tím, že náš vztah k jsoucnu vcelku konstruuje jako uchopení (Erfassen) sumy 

všeho jsoucna v ideji. Takto se ale k jsoucnu vcelku v naší zkušenosti právě nevztahujeme – jak 

jsme výše již několikrát viděli,  při  uchopování něčeho je nám jsoucno něčím právě už  v rámci 

celku,  který  stejně  „uchopován“  není.  Tento  celek  musí  být  už  nějak  zřejmý  před každým 

uchopováním jsoucna. Jsoucí vcelku tak ale v naší zkušenosti přeci jen nějak figuruje. Zde se úvaha 

napojuje na vlastní téma mé práce: Jak už víme z předchozí interpretace rozpoložení,149 původní 

vztah k celku se odehrává tak, že „se uprostřed jsoucna vcelku nacházíme“150 (sich befinden) – v 

náladě.

Heideggerovo krátké nastínění naladěnosti v Co je metafyzika? je, domnívám se, zcela v souladu 

s výše interpretovanými pasážemi Bytí a času. Vzhledem k záměru přednášky se ovšem Heidegger 

ze tří základních momentů, které jsem v analýze rozpoložení rozlišil,151 soustředí primárně na jeden 

– právě na odhalování jsoucna vcelku. Ačkoliv Heidegger zdůrazňuje, že nálada nám tento vztah k 

celku zjednává vždy,  svůj výklad ilustruje na takových náladách,  v nichž se to  děje  explicitně. 

Takové nálady jsem výše interpretoval jako jeden ze způsobů „převládnutí“ nálady nad rozumějícím 

rozvrhováním.152 Rozvrh, tedy rozčleňování a předchůdná „organizace“ světa ve světle toho, co v 

něm  právě  svou  činností  sleduji,  v  náladě  náhle  ustupuje  odhalené  celkovosti  jsoucna.  Celek 

jsoucího  tu  přestává  být  pozadím  pro  konkrétní  jsoucna,  „o  nichž“  naše  zkušenost  většinou 

tematicky je: „i tehdy a právě tehdy, když se věcmi a samými sebou přímo nezabýváme, přepadá 

nás  toto  „v celku“.“153 Hluboká nuda,  v  níž  mě nenudí  konkrétní  věc,  ale  naprosto  vcelku „je 

nudno“  („es  einem  langeweilig  ist“)154 nebo  „radost  z  přítomnosti  nikoli  pouhé  osoby,  nýbrž 

existence [Dasein] milovaného člověka“155 mi na rozdíl od jiných nálad právě  tematicky „zjevuje 

jsoucno vcelku.“156

149 Srov. kap. 1.2.2. této práce.
150 WiM? s. 110.
151 Srov. kap. 1.2.3. této práce.
152 Srov. kap. 1.2.4. této práce. Ne každé převládnutí nálady nad rozuměním má ovšem podobu tematického 

vystoupení celku – strach nebo níže popisovaný prvním typ nudy jsou také případy převládnutí nálady. Jsoucí 
vcelku se mi tu nicméně neukazuje tematicky, protože je pozadím pro konkrétní nudnou / ohrožující věc.

153 WiM? s. 110.
154 Ibid.
155 Ibid.
156 Ibid.
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Na základě předchozí interpretace lze myslím Heideggera interpretovat tak, že různé způsoby, 

jak se nám jsoucí vcelku v takových náladách jeví, odpovídají tomu, jak se to s námi má vzhledem 

k našim různým základním „širším“ možnostem, jak být ve světě. Přepadá-li mě hluboká radostná 

zamilovanost, jsoucí vcelku (včetně mne samého) se mi náhle ukazuje ve světle mé možnosti být s 

druhým a pro druhého, když on je tu se mnou a pro mě. Nesejde mi konkrétně na tom ani na onom 

(ani na žádné konkrétní vlastnosti nebo rysu druhého), mám radost „ze všeho“ ve světle toho, že 

druhý je – vše, co je, je mi dáno vzhledem k mé možnosti sdílet je s milovaným druhým, my dva 

jsme tu pro sebe navzájem, a proto je tu vše pro nás.157 Takto má jsoucí svůj celkový smysl, jehož 

vyvstání v náladě činí pro tuto chvíli rozdíly mezi tím a oním podružné. Stejně celkově se mi může 

jsoucí ukázat naopak v hlubokém zoufalství ze ztráty milovaného člověka: nic mne nedokáže utěšit 

ani rozptýlit, vše je stejně zmarněné, žádné jsoucno (ani já sám) už mi nedává smysl, pokud je 

nemohu sdílet s milovaným druhým.

Jestli  i  hluboká  nuda  odhaluje  jsoucí  vcelku  z  nějaké  širší  možnosti  nás  samých  je 

komplikovanější problém, kterým se budu podrobně zabývat při analýze této nálady ve třetí části 

této  práce,  v této kapitole  proto chci stavět spíše na příkladu zmíněné zamilované radosti.  Rys 

tematického vystoupení jsoucna vcelku vlastní těmto náladám je v mé práci velmi důležitý – ačkoliv 

v Co je Metafyzika? Heidegger termín Grundstimmung používá pouze pro úzkost, v přednáškovém 

cyklu Základní pojmy metafyziky z bezprostředně následujícího semestru Heidegger (vedle jiných) i 

radostnou zamilovanost a zejména nudu označuje za základní nálady. Právě proto, abych základní 

nálady interpretoval v jejich členitosti a zásadních odlišnostech, je na tomto místě zvlášť důležité si 

všimnout, jakou roli tyto dvě nálady v Co je Metafyzika? hrají: jsoucí v celku v nich vystupuje ze 

zákrytu konkrétním jsoucnem, ale „právě tehdy, když nás nálady přivádějí takovým způsobem před 

jsoucno v celku, skrývají nám nic, které hledáme.“158 Jsoucí vcelku je tedy v takových náladách 

prostoupeno  jedním  konkrétním  významem,  který  upozaďuje  rozumějící  rozvrhování  světa  do 

členité sítě významových rozdílů a poukazů. Každé jednotlivé jsoucno a každá konkrétní světská 

možnost je náhle instancí jednoho všeprostupujícího významu, skrze nějž je mi vše ve světě dáno (v 

zamilovanosti je např. cokoliv „něčím pro nás“) – svět je tohoto významu plný, vše jsoucí už je jím 

předem vymezeno a pro nic jiného (ani pro nic samo) už tu proto nezbývá místo.

Sledování vodítka, že nic musí nějak souviset se jsoucnem vcelku, a teze, že se jsoucnem vcelku 

se setkáváme právě v náladě, nicméně vede Heideggera k tomu, že pokud vůbec máme mít s ničím 

zkušenost, je třeba tuto zkušenost hledat v náladě – a to v takové, v níž jsoucí vcelku nic neskrývá, 

157 Toto „rozumění bytí“ v radostné zamilovanosti: „NOVÉ SKLOŇOVÁNÍ: JÁ JSI — TY JSEM — ON, ONA A 
ONO JSME.“ Němec, Jan, Možnosti milostného románu, Brno: Host, 2019, s. 189.

158 WiM? s. 111.
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ale naopak je explicitně ukazuje. „Něco takového se může stát a také se skutečně stává – i když 

dosti vzácně – pouze v okamžicích základní nálady úzkosti.“159 Toto „pouze“ dle mého znamená, že 

úzkost  má  mít  určitou  exkluzivní a  od  všech  ostatních  (i  základních)  nálad  zásadně  odlišnou 

„funkci“.

Úzkost je tu myslím ve všech základních rysech představena také v souladu s interpretací v Bytí  

a čase – neobjevuje se tu žádný nový strukturní moment úzkosti. Heidegger znovu vymezuje úzkost 

oproti strachu, klade důraz na její neurčitost, popisuje ji jako tísnivou nehostinnost nebo divnost 

(Unheimlichkeit),  která  nás  přepadá  v  konfrontaci  se  jsoucím vcelku  jako  tím,  co  se  vymyká 

(entgleiten), co nám už neskýtá žádnou oporu. Proměnu vztahu k sobě i k jsoucnu ve světě chápe 

jako proměnu člověka (tedy toho, kým jsem v každodennosti) v „čisté bytí-tu“ (das reine Da-sein), 

což zcela odpovídá tomu, že si v úzkosti už nerozumím z možností světa, protože na mne naléhá 

samotná možnost být. Přesto ale mám za to, že tu dochází k důležité proměně důrazu, nebo spíše k 

dotažení  dřívějšího  popisu  úzkosti,  který  opouští  přípravně  „daseinsanalytickou“  úroveň  a  míří 

rovnou na poslední ontologický smysl úzkosti. Toto dotažení spočívá právě v tom, že nám již známé 

dění úzkosti je interpretováno jako zkušenost s ničím. Co je tím konkrétně myšleno a jak by se nám 

pomocí ničeho mělo konečně na úzkosti explicitně ukázat, že vztah ke jsoucnu je třeba myslet na 

základě původnějšího vztahu k samotnému bytí?

Jak  je  z  předchozího  výkladu  již  zřejmé,  nic  v  úzkosti  nemůže  figurovat  jako  uchopovaný 

předmět, protože ani jsoucí vcelku v náladě není žádným předmětem, přičemž Nic má být v úzkosti 

zjevné právě „spolu se jsoucnem v celku“160 – má se manifestovat právě v tom, jak na nás jsoucí 

vcelku doléhá.  Na rozdíl  od právě zmiňovaných nálad,  v  nichž na nás  tento celek naléhá jako 

prodchnutý určitým všeobjímajícím významem, v němž je každé jsoucno zjevné jako právě tak (a 

ne  jinak)  skutečně  jsoucí,  v  úzkosti  nám  jsoucí  žádný  takový  všeobjímající  význam  neskýtá. 

Naopak – celková významnost jsoucna se tu naprosto hroutí, a to  v jiném a základnějším smyslu, 

než  jak  se  může  zhroutit  např.  ve  zmíněném  zoufalství  ze  ztráty  milované  bytosti  nebo  v 

lhostejnosti hluboké nudy. Zatímco v takovém zoufalství je mi jsoucno vcelku dáno jako nesmyslné 

ve světle ztráty určité možnosti, ze které si právě takto ještě „negativně“ rozumím („moci být bez 

tebe“), v úzkosti jsem do vymykajícího se jsoucna vcelku zahrnut já sám se všemi svými světskými 

možnostmi. Žádná možnost už nestojí „před závorkou“, nic mi už neposkytuje světlo, v němž by se 

jsoucí vcelku mohlo ukázat určitým způsobem pozitivně nebo negativně „jako nějaké“, a jednotlivá 

jsoucna tak už nevystupují jako instance jednotného „věcného“ (ne-)smyslu.161 Celkové vymknutí 

159 WiM? s. 111.
160 WiM? s. 113.
161 V termínech Bytí a času byl tento charakter úzkosti uchopen tak, že jsoucí už není srozumitelné ze svého 

konkrétního „kvůli čemu“ a oproti tomu vystupuje ve světle „možnosti příručnosti vůbec“, což následně může vést 
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jsoucna  nespočívá  v  selhávání  jednoho  určitého  významu,  ale  v  odmítání  jakéhokoliv daného 

významu, přesto se mi ale jsoucí ukazuje. Právě toto vymykání mě zároveň na jsoucno odkazuje, 

jsoucno na mě právě jako „nicneříkající“ o to více naléhá svou zvláštní zneklidňující  celkovou 

podivností.162

Co přesně má Heidegger touto podivností na mysli? Jako divné (cizí, nezvyklé, nehostinné – 

unheimlich)  běžně  označujeme  to,  co  se  vzpírá  našim  normám  –  co  je  jiné vzhledem  k 

očekávanému, a proto si to nedovedeme k ničemu „zařadit“, neumíme v tom chodit, nevíme, jak se 

k tomu postavit, a proto před tím zůstáváme zaraženě stát163 (divné chování, divná hudba, divné 

počasí...). Co ale na jsoucnu vcelku v úzkosti ještě může být divné, pokud už nemohu z žádné své 

možnosti čerpat nějaká očekávání, jaké by jsoucno být mělo, vůči nimž by se mi mohlo ukázat jako 

překvapivě jiné? Při vymknutí ze všech významů jsoucno (včetně nás samých) nemizí a nestává se 

zcela nezajímavým – naopak nás k sobě poutá naprostou podivností toho jediného, co je na něm (a 

na mně) náhle zřejmé a naléhávé – totiž samotného faktu,  že jest. Zakoušením ničeho Heidegger 

nemyslí  nic  jiného  než  toto  „odmítavé  odkazování“  (abweisende  Verweisung)  náhle  divného 

jsoucna vcelku,164 které jsoucí připravuje o každý věcný smysl (tedy o smysl ve struktuře „něco – 

resp. v celkové náladě vše – jako něco“) a ukazuje je tak pouze a přímo jakožto jsoucí.

Proč  ale  spojovat  náhlou  nesrozumitelnost  /  irelevanci  jsoucna  s  „ničím“  a  nazývat  tuto 

zkušenost takto obskurně, zvláště když jsme se bez toho při předchozí interpretaci docela dobře 

obešli? Z jednoduchého věcného důvodu – pokud se sám fakt, že jsoucí je, ukazuje jako podivný, 

nesamozřejmý a problematický, může být jako takový pociťován pouze ve světle něčeho naprosto 

jiného. Toto naprosto jiné je to, co by se stejně tak „dalo čekat“ – nic. Nicotnost jsoucího vcelku 

(irelevance věcných významů) nám dává pocítit nás samé i vše ve světě jako to, co by vzhledem k 

této své nicotnosti stejně tak mohlo také vůbec nebýt.165

Nic  pociťované  v  úzkosti  je  tedy určitá  možnost,  která  na  nás  v  této  náladě  naléhá.  Jde  o 

možnost, která je pro Heideggera kardinálně důležitá, protože pouze vzhledem k ní se jsoucí jakožto 

jsoucí – tedy bytí samo – ukazuje také v radikálním smyslu jako možné. „V jasné noci tohoto Nic, 

ke zmíněné reduktivní interpretaci nitrosvětského jsoucna jako sbírky nástrojů a dále k interpretaci samotné 
možnosti být-ve-světě jako svobodného „projektování“ toho, k čemu tyto nástroje použiji. Jiné terminologické 
uchopení úzkosti v Co je Metafyzika? takové dezinterpretaci předchází.

162 Srov. Kvapil, Ondřej, Smysl otázky po smyslu bytí - K problému soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was 
ist Metaphysik?, 2015, s. 30.

163 Couváme před tím, ale neutíkáme – jsme k divnému připoutáni „zakletým“ klidem (gebannte Ruhe). WiM? s. 114.
164 WiM? s. 114. 
165 V tomto klíčovém bodě navazuji úzce na interpretaci Ondřeje Kvapila. Srov. Kvapil, Ondřej, Smysl otázky po 

smyslu bytí - K problému soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was ist Metaphysik?, 2015, dostupné online: 
[https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs], s. 60: „Úzkost činí nade vši pochybnost 
zřejmým, že vše, co jest, může stejně tak i zcela ne-být.“
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které  se  objevuje v úzkosti,  vyvstává teprve  původní  zřejmost  jsoucna jako takového:  že  je  to 

jsoucno – a ne Nic.“166

Myslím si,  že  tímto  pro mou práci  zcela  centrálním interpretačním krokem se konečně daří 

vystihnout, proč je úzkost tematickou zkušeností se samotným bytím a to s vlastním bytím i bytím 

jsoucího ve světě. Rozumění bytí má běžně podobu vztahu k sobě, k druhým a k věcem z možností, 

jak  být  sebou,  s  druhými a  u  věcí.  Rozdíl  mezi  uchopením (i  mě  jako)  jsoucna a  rozuměním 

(primárně vlastnímu) bytí (společně s tezí, že to první je možné pouze na základě toho druhého) se 

ovšem  stává  explicitní  až  v  úzkosti.  Dokud  se  k  bytí  vztahuji  z  možností  pouze  ve  smyslu 

jednotlivých světských způsobů bytí – „být ve světě tak či onak“ – lze tento rozdíl vždy reflexivně 

uchopit jako věcný rozdíl mezi tím a oním (např. v radostné vs. zoufalé zamilovanosti jako rozdíl 

mezi jsoucnem jako „tím s tebou sdíleným“ a jsoucnem jako „tím s tebou už nesdíleným“) – samo 

bytí tu ale zůstává netematicky v pozadí jako samozřejmý, zdánlivě „bezbarvý“ podklad a není 

vůbec jasné,  co věcného by mělo do analýzy přinášet,  kromě otravné pohřební  vážnosti  tohoto 

slova. Že je to opravdu samo bytí, „co“ se nás týká, zasahuje nás a o „co“ nám vždy již jde, se stává  

zřejmým až ve chvíli,  kdy se skutečně se samotným bytím setkáváme jako s možností,  která je  

principiálně nepřevoditelná na věcný rozdíl mezi jsoucny. Bytí (jsoucí jakožto jsoucí) se tematicky 

ukazuje, pokud vyvstává jako radikálně  možné ne pouze ve svém „jak“, ale v samotném „že“, a 

takto se může ukázat podle Heideggera pouze na pozadí jiného, tedy společně s možností ničeho.167 

Nic, ani společně s ním zřejmé bytí, tak principiálně nelze uchopit jako věcně určitelné „něco“. 

Setkáváme-li se tematicky se samotným bytím jako s možností ve zkušenosti rozdílu mezi bytím a 

Ničím, ukazuje se nám tu proto zároveň rozdíl mezi bytím a jsoucnem – tedy ontologická diference, 

na které celý projekt fundamentální ontologie stojí.168

Smysl toho, že nic je možností,  vzhledem k níž se bytí  samo jeví jako možné, přitom nelze 

znovu převést na úvahu o „logických“ možnostech, která by bytí a nebytí jsoucna uchopovala jako 

dva myslitelné „stavy věcí“, které stojí ve vztahu exkluzivní disjunkce (buď p, nebo non-p). Tato 

úvaha  sugeruje,  že  tyto  možnosti  nám  předestírá  právě  myšlení,  a  zkušenost  pak  spočívá  v 

„zjišťování“ empirické skutečnosti – odpovídá na otázku, který z těchto „možných světů“ nastává, 

tedy  jestli (nějaké  myslitelné)  jsoucí  je.  V tomto případě  by ani  nebylo  třeba  se  na  zkušenost 

obracet,  protože  „zjišťovací“  otázka,  jestli  jsoucí  je,  je  už  předem  zodpovězena  logicky 

nezpochybnitelnou  existencí  mne  samého  jako  tázajícího  se  „subjektu“,  který  v  sobě  zároveň 

166  WiM? s. 114.
167 Ačkoli je tedy v jednom smyslu nic vůči bytí tím zásadně jiným, zakoušíme je vždy společně (a to ne jako dva 

„předměty“, ale v naléhavosti jejich možnosti) – tedy jsou v jiném smyslu „tím samým“ – pozn. c ve WiM? s. 114.
168 Srov. Heidegger, Martin, Die Grundprobleme der Phänomenologie, In: GA 24, Frankfurt/M., Klostermann, 1989, s. 

452-455.
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ukotvuje jsoucí vcelku, „nakolik je uchopováno“.169 Takovému popisu ale uniká, že tato otázka se 

původně neobjevuje jako teoretický problém v nějakém čistém rozumu, který je sám od jsoucna v 

transcendentálním „odstupu“, ale naopak mě znepokojuje jako pro mě bytostně naléhavá, protože já 

sám jsem součástí jsoucna vcelku. Možnost ničeho, jak na mě doléhá v úzkosti, se mě tak bytostně 

týká před jakýmkoliv přemýšlením o „možném stavu věcí“, nikoliv jako „myslitelná“ možnost, ale 

jako (i) má vlastní a právě mně naprosto nelhostejná existenciální možnost. Tuto možnosti nelze 

„vyloučit“ descartovským ujištěním, že skutečně jsem a jsoucí je,  byť je toto ujištění ve svých 

hranicích samozřejmě platné. Divné a tísnivé je nicméně právě to, že jsoucí je, ačkoli vzhledem ke 

své náhlé vykořeněnosti z jakéhokoli věcného smyslu není jasné,  proč by být mělo, – mohlo by 

stejně tak vůbec nebýt.

Pokud nic z Co je Metafyzika? interpretuji v návaznosti na výklad „rozpoloženého rozumění si z 

možností“ z  Bytí a času  jako možnost, je třeba v intencích předchozí analýzy technicky rozlišit 

možnost nebýt, kterou jsem já sám170 a společně s níž se mi mé vlastní bytí ukazuje také jako má 

možnost, a možnost, že nitrosvětské jsoucno (do něhož v úzkosti „spadám“ i já, nakolik jsou mé 

světské možnosti pouhá „fakta o mně“) by mohlo vůbec nebýt. Má možnost nebýt ukazuje všechny 

dosud pevně dané významy jsoucna jako nicotné, a tedy jsoucí vcelku jako to, co by „stejně tak“ 

mohlo i nebýt – a přesto, nepochopitelně, jest.171 Dokud vůbec jsem, jsem součástí jsoucna vcelku 

právě tak, že je z jeho středu zároveň překračuji k možnosti ničeho, a vzhledem k této možnosti se 

vztahuji  k  vlastnímu  bytí  i  bytí  jsoucna.  „Být-tu  znamená:  držet  se  ve  vyklonění 

(Hineingehaltenheit) do Ničeho.“172

Nevzdálil se ale Heidegger touto interpretací přeci jen zásadně od úzkosti, jak byla uchopena v 

Bytí a čase? Nepopisuje tu už nějakou jinou zkušenost? Jak spolu souvisí bytí a nic jako společně se 

jevící základní možnosti a možnost bytí-ve-světě jako má svoboda – možnost „mít možnosti“, které 

se lze chopit autenticky nebo neautenticky?173

169 Tedy jako intencionální objekt. Otázka „po bytí“ se pak transformuje do jiné otázky - je jsoucno „skutečně“ i mimo 
tuto sebe-jistou sféru myšlení? Tuto otázku lze následně různými způsoby „řešit“ (Descartes, Kant...), nebo ji 
odmítnout jako nesmyslnou (Husserl).

170 Jako nejvlastnější možnost smrti je v Bytí a čase tato možnost dále naprosto centrální – srov. následující kapitolu 
1.3.7.

171 Takto lze myslím číst možnost ničeho s ohledem na tematické ohraničení této práce v zásadě „fundamentálně 
ontologicky“. Vzhledem k dalšímu vývoji Heideggerova myšlení by nicméně bylo možné akcentovat, že možnost 
ničeho a bytí se tu týká jsoucna vcelku a není tak pojata ze strany pobytu – pobyt v této možnosti spíše společně se 
jsoucnem vcelku stojí a je jí sám „umožněn“, než že by ona byla zakotvena v jeho bytí. Mám za to, že úzkost i jiné 
základní nálady lze takto nasvěcovat ze dvou „stran“ Heideggerova myšlení, protože tvoří spíše osu, na které se 
„obrat“ děje, a která tak ukazuje spíše kontinuitu mezi „raným“ a „pozdním“ Heideggerem. Srov. Escudero, Jesús 
Adrián, Heideggers Phänomenologie der Stimmungen: Zur welterschließenden Funktion der Angst, der Langeweile 
und der Verhaltenheit, In: Heidegger Studies , 2010, Vol. 26, s. 83-95.

172 WiM? s. 115.
173 Míním zde pojetí svobody z Bytí a času. Proměna pojetí svobody je, zdá se, jedním z úhelných kamenů „obratu“ 

Heideggerova pozdějšího myšlení, svoboda už dále není pojímána primárně jako výkon vlastního rozvrhu možnosti, 
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To, že nic je vždy (i) mou možností, a tedy mi vždy už „jde o nic“, samozřejmě neznamená, že  

bych se v životě nějak podvědomě snažil o „realizaci“ nebytí.174 Naopak – o nic a tedy i o bytí jako 

možnost mi „jde“ v každodennosti tak, že se od nich odvracím ke zdánlivě pevně daným věcem a k 

sobě ve své věcně dané „identitě“. Ve světle možného ničeho se mi ale tato „danost“ mne samého a 

jsoucna vcelku ukazuje jako podmíněná samotnou možností být, které se jako vlastní možnosti také 

mohu  konkrétním způsobem chopit,  nebo  ji  promeškat.  Možnosti  ve  světě  se  mi  ukazují  jako  

možnosti právě ve světle toho, že je možné i žádné možnosti nemít – tedy nebýt. Pouze proto, že v 

mém bytí-tu se odehrává takový naprostý odstup od sebe a od jsoucna v celku, jak je „skutečně“ 

dáno,175 radikalizovaný v nahlédnutí jsoucna jako potenciálně nezdůvodněného v tom, že vůbec je, 

můžeme se i ke jsoucnu tak, jak pro nás je, vztahovat jako k tomu, co by mohlo být i jinak – co je 

samo sebou takto právě proti nějaké jiné, také možné podobě sebe sama.176 „Mít možnosti“ a tedy i 

vůbec  „rozumět  bytí“  se  tak  až  s  nahlédnutím samotného bytí  jako možnosti  (oproti  možnosti  

ničeho) ukazuje teprve v radikálním smyslu jako možné – když rozumíme možnosti ničeho, je náhle 

možná  nejenom  „ta  či  ona“  světská  možnost,  a  také  nejenom  možnost  autentického  nebo 

neautentického rozumění bytí,  ale je také možné vůbec  nemít možnosti – nerozumět bytí – tedy 

nebýt.  Možnost  ničeho je tak poslední mezí  a zároveň původem zřejmosti  toho, že možnost je 

možností  vždy společně  s  (a  to  tak,  že  proti)  jiné  možnosti.  Dřívější  interpretace  úzkosti  jako 

nálady, v níž je odhalen možnostní charakter vlastních možností není chybná, ale je nedostatečná v 

tom, že pouze z ní není výslovně zřejmé, proč „bytí jako možnost“ nelze jednoduše redukovat na 

svobodu – možnost „mít možnosti“.177 Možnosti ve světě máme kvůli tomu, že samo bytí se ukazuje 

ve světle ničeho jako možné: „Bez původní zřejmosti Ničeho, žádné bytí sebou a žádná svoboda.“178

Vzhledem k této prohloubené interpretaci explicitní úzkosti lze také lépe uchopit úzkost latentní. 

Původní  vztah  k  ničemu  je  běžně  zakryt  tím  či  oním jsoucnem  (resp.  tak  či  onak  odkrytým 

jsoucnem vcelku).179 To ale neznamená, že by náš vztah k ničemu mizel – právě on je zdrojem naší 

ale jako „uvolňování“ otevřeného jsoucna, které se spíše děje „s pobytem“. K tomu Karfík, Filip, Dvojí pojem 
svobody u M. Heideggera, in: Reflexe 9, Praha, 1993, s. 1-32.

174 Např. ve smyslu Freudova pudu k smrti. Srov. „Auf Grund theoretischer, durch die Biologie gestützter 
Überlegungen supponierten wir einen Todestrieb, dem die Aufgabe gestellt ist, das organische Lebende in den 
leblosen Zustand zurückzuführen (...)“ Freud, Sigmund, Das Ich und das Es, in: Gesammelte Werke (Band 8), 
Fischer, Frankfurt, 1961, s. 268.

175 Radikální překročení jsoucna vcelku k ničemu – transcendence.   WiM? s. 118.
176 Tedy v určitém „významovém sváru“. Srov. výklad vůle k moci a její souvislosti se svobodou v interpretaci 

Nietzscheho od Pavla Kouby, která je myslím v mnoha motivech Heideggerovi velmi blízká (ne ale nutně 
Heideggerově interpretaci Nietzscheho) Kouba, Pavel, Nietzsche: Filosofická interpretace, Český spisovatel, Praha, 
1995, s. 246-247.

177 Že podle samotného Heideggera mezi Bytím a časem a Co je metafyzika? nedochází k žádnému převratu v pojetí 
úzkosti, a už v Bytí a čase je vlastním smyslem úzkosti zkušenost ničeho, je zřejmé např. z Heidegger, Martin, GA 
3, Kant und das Problem der Metaphysik, Klostermann, Frankfurt a/M, 1991, s. 237-238.

178 WiM? s. 115.
179 WiM? s. 116.
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zainteresovanosti  na  bytí  a  tedy i  každé  dotknutelnosti  jsoucnem.  Při  zakrytí  ničeho  explicitní 

úzkost  „usíná“,  ale  zároveň  námi  stále  „prochvívá“,  modifikuje  se  do  jiných  nálad,  ale  jako 

elementární vztah k ničemu a k bytí  stojí v základu všech svých modifikací. 180 Pro mé téma je 

důležité si všimnout, že latentní úzkost zde Heidegger představuje vzhledem k úzkosti explicitní 

jako určitou „škálu“: Úzkost je tu latentně stále, ale tato latentní úzkostí námi proniká „více či 

méně“, nejméně „úzkostlivým“ pobytem („ängstliche“ – ustrašeným), nejvíce pobytem odvážným 

(verwegene).181 U odvážného pobytu má (latentní!) úzkost navíc stát „v tajném svazku s radostí a 

štědrostí tvořivé touhy.“182

Jak mohou být různé nálady více či méně prodchnuty latentní úzkostí, aniž bychom se vrátili k 

výše odmítnuté představě dvou simultánních nálad, a jak spolu mohou souviset úzkost a radost, 

může  myslím  vyplynout  až  z  interpretace  vztahu  úzkosti  a  autentického  rozvrhu.  I  z  čistě 

formálního vymezení takového rozvrhu je zřejmé, že pokud na rozdíl od rozvrhu neautentického 

nemá být útěkem od vlastního bytí, musí tento rozvrh nějak podržet, nezastírat, ale naopak do sebe 

zahrnout to, co se nám v úzkosti stalo zjevné. Možnost takového rozvrhu se nicméně vzhledem k 

dosavadnímu postupu práce dále jeví jako krajně problematická.

Základní vodítko pro řešení tohoto problému, a zároveň nejpřesnější a nejelegantnější formulaci 

smyslu základní nálady úzkosti, dle mého nabízí otázka, která stojí v samotném závěru přednášky – 

„Proč je vůbec jsoucno a ne spíše Nic?“183 Heidegger zde parafrázuje Leibnize,184 který tuto otázku 

klade v bezprostřední návaznosti na postulát univerzálního „prinicipu dostatečného důvodu“ – „(...) 

nothing takes place without sufficient reason (...)“).185 Ve světle této rozumové „zásady“ uchopuje 

Leibniz každý fakt (a tedy i fakt, že jsoucí je) jako nutný důsledek své příčiny. Zdánlivá podivnost a 

nezajištěnost bytí by v takové úvaze představovala jen průvodní znak nevědomosti, kterou je třeba 

překonat rozumovým náhledem příčiny, z níž bytí jsoucna nutně vyplývá a která sama jako příčina 

sebe samé nutně jest – tedy nekonečné substance, Boha.

Smyslem celé  přednášky ale  bylo dovést  nás k takové zkušenosti,  v níž  jsme touto otázkou 

180 Modifikace původního vztahu k ničemu Heidegger vykládá jako skryté působení ničeho v každé negaci, resp. ve 
všem záporném „nicotnícím chování“. Negativitu prostupující naši zkušenost nelze pochopit z čiré „danosti“ 
jsoucna, ale naopak z toho, že k jsoucnu máme přístup jako k tomu, co je pro nás díky ničemu možné, a proto je v 
každém vztahu k něčemu obsaženo i ne. Vzdor, zhnusení, bolest nebo postrádání jsou základními podobami tohoto 
náš život prostupujícího ne, „logický zápor“ je pak z nich odvozenou formalizací. Negativitě prostupující naši 
zkušenost a její souvislosti s úzkostí se věnuji v následující kapitole. Pro podrobnější interpretaci orientující se právě 
na tuto tematickou linku, srov. Benyovszky, Ladislav, Dvě cesty za bytností záporu ve fundamentální ontologii, in: 
Reflexe 18, Praha, 1998, s. 1-24.

181 WiM? s. 118.
182 Ibid.
183 WiM? s. 122.
184 „[W]hy is there something rather than nothing?“ Leibniz, Gottfried, Wilhelm, The Principles of Nature and Grace, 

in: Leibniz's Monadology: A Nex Translation and Guide, Edinburgh University Press, 2014 s. 274.
185 Ibid., s. 274.
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skutečně zasaženi – viděli jsme, že tato otázka není primárně teoretickým problémem, ale artikulací 

v úzkosti zakoušené palčivé divnosti samotného bytí, která mě oslovuje jako můj vlastní problém.186 

Postulování nějaké nutně jsoucí příčiny bytí všeho jsoucna ale znamená zcela se s tímto problémem 

minout. Setkáváme-li se v úzkosti se jsoucím  jakožto jsoucím na pozadí ničeho, je každá taková 

jsoucí  „příčina“ již předem zahrnuta do toho, co je právě už jen tím, že je, problematické. Bytí 

jsoucna, které je tematicky zakoušeno jako od jsoucna odlišné – nevysvětlitelné z toho, čím jsoucí 

je – nelze žádným jsoucnem uspokojivě zdůvodnit.

Na tuto otázku můžeme „terapeuticky“ reagovat tím, že ji ošetříme a rozpustíme jako zkrátka 

principiálně  nezodpověditelnou,  nikam nevedoucí  a  v  posledku nesmyslnou.  Úspěšné  zvládnutí 

úzkosti by z této perspektivy skutečně spočívalo v náhledu, že problémy, které nemají jednoznačné 

řešení, nemá smysl se zabývat – že to vlastně „nic nebylo“.187 Takové „řešení“ Heidegger nicméně 

považuje právě za útěk od sebe sama – tedy útěk od původního setkání se s vlastním bytím jako s 

otázkou, které se ve skutečnosti nelze vyhnout, protože její kladení a odpovídání na ni je totožné s  

mou existencí jako takovou. Na pozadí zhroucení dosavadní smysluplnosti se stává zřejmým, že i 

přes teoretickou „nezodpověditelnost“ této otázky už jsme na ni svým vlastním bytím „vždy již“ 

určitým způsobem odpovídali. Náš dosavadní způsob bytí se tu náhle vynořuje ve své potenciální 

nedostatečnosti, protože se s ním poprvé setkáváme nikoliv jako s daností, ale právě jako s možnou 

odpovědí. Náhle vůbec není zřejmé, jestli  je tato naše odpověď celkově přesvědčivá, jestli  je v 

něčem nedostatečná, nebo jestli se s otázkou naprosto míjí – je třeba nejprve pozorně vyslechnout 

otázku,  na  kterou  si  tu  rozpomínáme.  Pouze  ve  vazbě  k  této  otázce  může  mít  totiž  jakákoliv 

odpověď svůj věcný smysl. Pokud při odpovídání zapomeneme na to, na co jsme byli dotázání, 

hrozí nám, že jakoukoliv věcnost ztratíme a budeme už pouze ze setrvačnosti opakovat, co se tak 

říká.

Závěr přednášky tedy interpretuji tak, že vždy, když je mi mé bytí-ve-světě (a v něm odkryté 

jsoucí vcelku) konkrétním způsobem smysluplné z toho, o co mi v něm jde, odpovídám tím zároveň 

na otázku, proč je vůbec jsoucí a ne spíše nic:188 určitým způsobem možný svět,  právě takový svět, 

je  možnou  odpovědí,  tedy tím,  co  „má být“,  „kvůli  čemu“  stojí  za  to,  aby jsoucí  bylo.189 Ve 

vrženosti do této otázky spočívá vlastní „břemeno“ lidské existence a pouze proto, že k této otázce 

186 Právě kvůli problematizaci jsoucna vcelku, včetně mne samého, se tato otázka osvědčuje jako metafyzická. WiM? s. 
122.

187  WiM? s. 112.
188 Proto je „[m]etafyzika (...) základním děním v lidském pobytu. Metafyzika je tento pobyt sám.“ „Pokud člověk 

existuje, je tu jistým způsobem i filosofování.“  WiM? s. 122. 
189 Z toho je znovu zřejmé, že nejde o nějaké hodnotové podřízení všeho ve světě „mně“ jako nejvyššímu cíli. 

Smysluplný svět, který „má být“, mohu rozvrhovat z možnosti, v jejímž centru vůbec nestojím „já“ jako osoba, 
kolem jejíchž partikulárních potřeb a plánů by se měl svět točit – z možnosti být pro druhého, z možnosti být 
svědkem a nepatrnou součástí dalece mě přesahujícího přírodního a historického dění...
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zaujímáme nějaký postoj vždy, má smysl mluvit i u „dobrých“ nálad jako o nepřímém „zjevování 

břemene“,  ať  už  nám ulehčují  bezstarostným zapomněním na  otázku,  nebo  radostí  z  nalezení 

smysluplné odpovědi.190

Upadání se v této interpretaci jeví jako tendence „zapomínat pro odpověď na otázku.“ Z této 

nové perspektivy je také jasně vidět, proč je tato tendence  naprosto nezbytná vzhledem k povaze 

základní otázky – není-li možné bytí vysvětlit z vyskytujícího se jsoucna, není při pochopení otázky 

možné považovat žádný pokus o odpověď na ni za definitivní, ale přesto je třeba odpovídat. Pokud 

bychom  se  nemožností  definitivní  odpovědi  nechali  paralyzovat  při  fascinovaném  opakování 

otázky, zcela bychom se zpronevěřili jejímu adresnému nároku na odpověď. Při ponořeném zabrání 

se do určitého pokusu o odpověď je třeba do určité  míry zapomenout,  že jde o jednu  možnou 

odpověď. Může se nám ale také stát, že při zabrání se do světa zcela zapomeneme, že jsme vůbec  

byli na něco tázáni – mluvíme z cesty, už jen „aby řeč nestála“.

V obou případech jde o obranu již vydobytého smyslu – v prvním případě žitý smysl bráníme 

před paušálním paralyzujícím zpochybněním, abychom jej mohli komplexně rozvinout a pokusit se 

ho  tvůrčím způsobem ukázat  v  jeho nejzazší  přesvědčivosti  jako  možnou odpověď na  původní 

otázku,191 v druhém případě smysl bráníme při  tichém tušení jeho nepřesvědčivosti  a slabosti  – 

odmítáme se vystavit původní otázce, možnému zpochybnění a z něj plynoucí nutnosti měnit vlastní 

perspektivu – odpovídat jinak.192 V takové tendenci už nám nejde „o věc“193 (tedy o nárok plynoucí 

z  konkrétní  situace,  v  níž  se  snažíme  osvědčit  životaschopnost  určité  možnosti  při  zachování 

otevřenosti  jiným  možnostem),  ale  v  prvé  řadě  o  neohroženou  jistotu  a  stabilitu  –  tedy  o 

(chimérickou) možnost bezpečného počítání se zdánlivě pevně zakotveným celkovým smyslem,194 

který by vzhledem k otázce nenabízel možnou odpověď, ale odpověď jedinou a definitivní. Takový 

definitivní výklad bytí ve světě, který by ve své univerzální „aplikovatelnosti“ na každou situaci 

ztrácel  protipól  jiné možnosti,  by tak sám přestával  být  možností  a  ani  nic  by ho už nemohlo 

ohrozit. Definitivní uniknutí hrozbě základní otázky v úzkosti ale nelze do této podoby „dotáhnout“, 

úplná ztráta  možnosti  by zároveň znamenala  ztrátu  jakéhokoli  zájmu na bytí,195 a  tedy i  ztrátu 

190 Srov. kapitolu 1.2.1. této práce.
191 Přičemž musíme s mnohým počítat, „for the sake of argument.“
192 Skrze tyto dva „stupně“ tendence k upadání bych pokusně interpretoval Heideggerem zmíněné, ale nevysvětlené 

rozlišení „pravé“ (echt) a „nepravé“ (unecht) neautenticity: v prvním případě se zabírám do věci, abych rozvinul 
nějakou vlastní možnost (kterou ale při ponoru do zabývání se něčím v rámci této možnosti ztrácím jako možnost 
nutně ze zřetele), v druhém případě se něčím už jen zaměstnávám, abych vlastní možnosti unikl (tedy nechávám si ji 
od obstarávané věci „předložit“ jako fakt). Stejné rozlišení autenticity by se pak mohlo týkat úzkosti a odhodlanosti. 
SuZ, s. 146

193 Srov. pojetí věcnosti v Kouba, Pavel, Nietzsche: Filosofická interpretace, Český spisovatel, Praha, 1995, s. 227-
231.

194 Představovaný modlami „které každý má a ke kterým se obvykle odplíží.“ WiM? s. 122.
195 Srov. výklad hluboké nudy v kap. 3.2. této práce.
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rozumění bytí vůbec. Aby pro mě mohlo bytí být určitým způsobem smysluplné, musí se ukazovat 

jako možné – a  možnost  je možností  vždy vzhledem k možnosti  opačné.  Úzkost  je  exkluzivní 

základní  náladou,  protože  v  ní  zakouším  podmínku  možnosti  jakékoliv  smysluplnosti  –  totiž 

možnou ztrátu veškerého smyslu, celkové zhroucení, vůči kterému je smysluplný rozvrh světa také 

pro mě možný, a právě o zachování a rozvinutí jeho možnosti mi zainteresovaně jde.

Naladěné nacházení se v rámci určitého smysluplně rozvrženého světa může být pociťováno v 

příjemných náladách, konkrétní odpírání se něčeho v rámci konkrétně rozvržené smysluplnosti pak 

v náladách nepříjemných.196 Nyní je snad ale zřejmé, že úzkost Heidegger považuje za specificky 

„exkluzivní“ základní náladu nikoli proto, že by nějak „nevyváženě“ morbidně upřednostňoval a 

zdůrazňoval  možné  zhroucení  smyslu,  a  přitom zapomínal  na  stejně  tak  silně  a  možná  častěji 

radostně  prožívanou  smysluplnost  světa,  která  jistě  může  být  základní  „motivační  silou“ 

konkrétního  způsobu  existování.  Nálada  úzkosti  není  „životně“  důležitější  než  všechny  ostatní 

nálady, je ale náladou v silném slova smyslu základní, protože tvoří nejzazší a explicitní kontakt se 

samotným bytím, které nasvěcuje jako možnost společně s nejzazší možností nebytí. Odhaluje tak, 

že bytí rozumíme jako tomu, co nás angažuje svým možným smyslem. Každý smysl je ale možný 

nejen  ve  vztahu  k  jinému  možnému  smyslu,  ale  také  k  možnosti  naprostého  ne-smyslu  –  k 

celkovému zhroucením vší smysluplnosti.197

196 K tomu srov. genezi Heideggerova pojetí nálady z fenomenologické interpretace Artistotela – Befindlichkeit se tu 
objevuje jako překlad pojmu diathesis (běžně překládaného jako dispozice), jehož základní podobou jsou pathé, 
zejména v rozlišení hédoné (slastí) a lýpé (strastí). Heidegger, Martin, GA 18, Grundbegriffe der aristotelischen 
Philosophie, Klostermann, Frankfurt a/M, 2002, s. 122. Domnívám se, že má interpretace vyjasňuje to, co např. 
Hans Ruin považuje za „puzzling“ – tedy že Heidegger v Bytí a čase klade úzkost skutečně do „základu 
naladěnosti“ v silném slova smyslu, ačkoli z textů mapujících genezi pojmu naladěnosti ve dvacátých letech, i z 
textů z let následujících (kdy různé nálady hrají důležitou roli pro analýzu toho, jak se bytí člověku ukazovalo v 
různých dějiných epochách) je zjevné, že o důležitosti jiných nálad a důležitosti slastného a radostného naladění 
také ví. Ruin, Hans, The Passivity of Reason: On Heidegger's Concept of Stimmung, In: Sats: Nordic Journal of 
Philosophy, 1:2, 2000, s. 153.

197 Je třeba rozlišovat mezi dosud interpretovanou otázkou, která se ptá po existencielním „smyslu bytí“ a která 
nepopiratelně úzce souvisí s běžně chápanou otázkou „smyslu života“, a fundamentálně ontologickou otázkou po 
smyslu bytí. Otázka po ontologickém smyslu bytí vychází z fenomenologické analýzy zkušenosti úzkosti, v níž nás 
oslovuje otázka po „životním“ smyslu, z této analýzy ale mimo jiné plyne právě to, že fundamentální ontologie, ani 
žádná jiná teorie, principiálně nemůže přijít s žádnou obecnou odpovědí na otázku po životním smyslu, protože ta na 
mě promlouvá a lze na ni odpovídat pouze vlastním způsobem ze své specifické jedinečné dějinné situace vlastního 
konečného bytí-tu. Ontologický smysl bytí (čas) spočívá v nejzazší podmínce možnosti každého „životního“ smyslu 
nebo nesmyslu. Srov. Heidegger, Martin, Die Grundprobleme der Phänomenologie, In: GA 24, Frankfurt/M., 
Klostermann, 1989, s. 398
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 2.7 Nic a negativita v rozvrhu – role úzkosti a jiných základních nálad v 

autentické existenci

Podrobný rozbor autentického rozvrhu tvoří většinu druhé části  Bytí a času, protože právě skrze 

analýzu jeho nejrozvinutější podoby – předběhové odhodlanosti k vlastní smrti jako k nejvlastnější 

možnosti – Heidegger vypracovává odpověď na otázku po smyslu bytí. Smyslem (tedy posledním 

horizontem srozumitelnosti) bytí vůbec, k němuž Heidegger takto směřuje, je konečný čas našeho 

bytí tu. Čas je tím, z čeho je bytí srozumitelné, protože jako konečný (přicházející z možnosti konce, 

která  k  nám  promlouvá  z  budoucnosti,  vrhá  nás  do  naší  bývalosti  a  otevírá  nám  konkrétní 

přítomnost) nechává bytí vystoupit jako možnost společně s možností „opačnou“ – možností nebýt 

a  tedy už  nemít  žádné  možnosti.198 Úzkost  ukazovala,  jak  nás  tento  vztah  ničeho  a  bytí  jako 

nejzákladnějších, k sobě patřících možností přepadá v náladě. Nyní jde o to, jestli lze tyto základní 

možnosti  také skutečně uchopit  a  rozvrhnout  z  nich konkrétně smysluplný svět.  Pro pochopení 

úzkosti i dalších základních nálad ve fundamentální ontologii se nelze tématu autentického rozvrhu 

vyhnout, protože teprve z něj lze plně porozumět roli ničeho v našem existování, upřesnit smysl 

latentní úzkosti a uchopit systematické „místo“ jiných základních nálad. Co znamená „převzetí“ 

možnosti ničeho v autentickém rozvrhu a jakou roli v tomto převzetí hraje úzkost a jiné nálady?

O  autentickém  rozvrhu  toho  už  víme  relativně  dost,  z  nově  získané  perspektivy  z  Co  je  

Metafyzika? lze dosavadní pojetí autenticity shrnout takto: V úzkosti na nás naléhá samotné bytí 

jako možnost – pokud je autenticita vymezena jako rozumění si primárně z možnosti vlastního bytí 

(oproti rozumění si primárně z možností věcí ve světě), spadá úzkost do autentické existence.199 

Nejde tu ovšem ještě o autentický rozvrh konkrétních světských možností.  Ten by měl obrazně 

řečeno spočívat v pokusu o vlastní odpověď na otázku úzkosti.200 Odpovídat tu znamená: převzít 

své bytí jako možné skrze nové uchopení konkrétních možností ve světě jako vlastních možností (a 

ne jako faktů o mě a o světě).

Úzkost  nás přivádí  před možnost  takového rozvrhu – podobně jako nás otázka přivádí  před 

198 Na rozvinutí této odpovědi vzhledem k bytí vůbec (ne pouze bytí pobytu) přitom už v uveřejněných částech Bytí a 
času prakticky nedojde, v mé práci zůstává téma časovosti také pouze v pozadí. Nejpodrobnějším způsobem je čas 
jako smysl bytí zpracován v navazujícím přednáškovém cyklu Základní problémy fenomenologie (Heidegger, 
Martin, Die Grundprobleme der Phänomenologie, In: GA 24, Frankfurt/M., Klostermann, 1989).

199 Je ovšem také dobře možné argumentovat pro to, že autenticita a neautenticita jsou primárně způsoby rozumění 
(zejména v § 31. Bytí a času), a vzhledem k tomu, že v úzkosti „už nerozumíme“ sobě ani věcem ani vlastně ani 
nevlastně, spadá úzkost (vedle teoretického postoje) také do „indiferentního“ modu existence. Problém této 
interpretace dle mého spočívá v tom, že „převládnutí“ rozpoložení nad rozuměním nelze chápat jako úplnou privaci 
rozumění. I přes specifické upozadění rozumění rozpoložením je úzkost stále rozumějícím vztahem k vlastnímu bytí, 
a to právě ze samotné vlastní možnosti být – jde tedy o autentické rozumění.

200 „Vlastní“ odpověď v tom smyslu, že reaguje na nárok plynoucí z vlastní možnosti – možnosti být, nikoli ve smyslu 
„originální“ odpovědi.
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možnost odpovídat.201 Otázka úzkosti ovšem není v žádném ohledu „návodná“, nesetkáváme se tu s 

žádnými  věcnými  „protiargumenty“,  které  by  něco  namítaly  proti  jednomu  způsobu  života  a 

vyzdvihovaly nějaký jiný. Úzkost (resp. z ní volající  hlas svědomí)202 „neříká nic“, pouze ukazuje 

nic  a  bytí  jako  možnosti.  Vztah  vlastního  bytí  a  ničeho  musí  v  autentickém  rozvrhu  zůstat 

nezastřený – aby mé bytí znovu neztuhlo do „faktu“, ale zůstalo možné, musí mi zůstat zřejmé, že 

sám  „fakt“  mého  bytí  je  „prostoupen  negativitou“.203 Tato  negativita  se  musí  propisovat  do 

konkrétních možností a přitom už nesmí mít podobu jejich znicotnění, protože mi je má naopak 

umožnit. Je možné se k „obsahově“ zcela neurčité možnosti bytí / ničeho vztáhnout tak, aby se mi v  

jejím světle mé světské možnosti neukazovaly jako nicotné, ale naopak se mi otevíraly jako mé 

vlastní možnosti / odpovědi?

Tuto  negativitu  Heidegger  v  §  58.  Bytí  a  času nazývá původní  provinilostí  (ursprüngliches 

Schuldigsein),204 a analyzuje ji skrze dva vzájemně provázané momenty – negativitu vrženosti a 

negativitu  rozvrhu.205 Negativita  vrženosti  tkví  v  tom,  že  se  s  vlastním  bytím  v  konkrétní 

angažovanosti na něm setkávám jako s tím, co je fakticky dáno bez ohledu na mou vůli. Nikdo se  

mě neptal, jestli vůbec chci existovat, ani nemohu rozhodovat „na zelené louce“ o tom, kým jsem a 

o  co  mi  v  mém bytí  jde.206 Co  se  samotného  bytí  i  mé  konkrétní  zainteresovanosti  na  mých 

možnostech  týká,  jsem v tomto ohledu už vždy postaven „před  hotovou věc“  – což je  zřejmé 

primárně právě v náladě, o které nikdy nemohu přímočaře „rozhodnout“. Má zainteresovanost na 

nějaké mé možnosti (resp. v úzkosti na samotné možnosti bytí) mě prostupuje a přepadá tak, že si  

nemohu pomoci, nemohu necítit a nemohu ani jednoduše cítit jinak, než jak cítím. Tato „danost“ mě 

samého ale právě není pozitivní daností nějakého předmětu, který spočívá sám v sobě – který je 

„zkrátka tak“, aniž by sám sebe ve svém bytí „nacházel“ – tedy aniž by byl bytí vydán jako tomu,  

co musí, má, chce nebo nechce. S „daností“ (fakticitou) sebe sama jsem konfrontován jako s tím, co 

ohraničuje mou vůli a vzpírá se mi – a vzpírat se mi má danost může pouze proto, že to, jak a kým 

jsem, je mi zřejmé vzhledem k tomu, kým a jak nejsem. Právě ve světle tohoto „ne“ je konkrétní 

způsob mého bytí možností. Má vrženost je prostoupena negativitou, protože i ta nejjistější danost  

(např. základní fyzické dispozice, v nejzazším smyslu ale danost samotného mého bytí) je možností  

mě samého, a tomu tak je, pouze pokud je má „danost“ zjevná ve vztahu k jiné možnosti, která mi 

dána není (je mi jako mé vlastní dáno právě toto a ne to jiné; resp. je mi dáno být, a ne nebýt).

201 „(...) [V] úzkosti [není] obsaženo obnovené převzetí existence, jež by ústilo v odhodlání. Na druhé straně přivádí 
ovšem úzkost pobyt zpět do vrženosti jako toho, co je možno obnovit.“ SuZ, § 68 b), s. 343.

202 SuZ, s. 276.
203 SuZ, s. 285.
204 SuZ, s. 284.
205 Resp. třetím momentem (protože negativita prostupuje celou starostí) je pak negativita upadání, které se zde 

nevěnuji – srov. konec kapitoly 2.6. o nutnosti upadajícího zapomínání na možnost.
206 „Pobyt jest jakožto vržený, tzn. Své „tu“ si sám nedal.“ Ibid.
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Neoddělitelnou provázanost rozpoložení s rozuměním, o které byla řeč výše,207 lze nyní ukázat 

na tom, že negativita vrženosti je neoddělitelně provázána s negativitou rozvrhu. Možnosti, které mi 

jsou  jako  možnosti  dány  vždy  už  negativně  vůči  jiným,  jsou  zároveň  těmi  možnostmi,  které 

výkonem vlastního existování tak či onak přebírám, chápu se z nich sebe samého a rozvrhuji v 

jejich světle konkrétně významově učleněný svět.

Rozvrh mně daných možností přitom nikdy nespočívá v pouhém pasivním přijetí toho, co je mi 

dáno. Vztah k možnostem, do nichž jsem vržen, nelze „vyřešit“ poznáním vlastní přirozenosti a z ní 

plynoucího  osudu,  kterému  by  stačilo  přitakat  jako  suverénní  síle,  a  negativitu  tak  „stoicky“ 

překonat tím, že se se svou daností zkrátka smířím a budu pak schopen sebe-jistě spočívat v tom,  

kým jsem, ať už se se mnou „děje“ cokoliv.208 Negativita se totiž neomezuje pouze na vymezení 

možností, které mi jsou dány, oproti těm, které mi dány nejsou, ale prostupuje i mé rozvrhování těch  

možností, které mi dány jsou. Možnosti, které mi jsou dány, spolu totiž nikdy nejsou navzájem v 

naprostém harmonickém souladu. Jednu možnost uchopuji v konkrétní situaci vždy více či méně na 

úkor,  nebo  přímo  proti nějaké  jiné  možnosti,  která  mi  je  také  dána.  Volba  jednoho  je  vždy 

zavrhnutím druhého, což se vzhledem k vše-prostupujícímu možnostnímu charakteru našeho bytí 

ukazuje jak na zásadních životních volbách (povolání, partnerské vztahy, konverze k církvi nebo 

její opuštění...), tak na více či méně běžných volbách, které činíme už v rámci širších možností a 

mají  tendenci usazovat se do zvyků, které v souhrnu určují  celkový „styl“  naší  existence.  „(...) 

[V]olba znamená: nést to, že  jsme nezvolili a nemohli zároveň zvolit druhou [možnost].209

Tato dvojitá negativita je nevyhnutelná v silném slova smyslu – není něčím, co by naše možnosti  

pouze „doprovázelo“, ale naopak je tím, co „dělá“ možnosti možnostmi. Kdybych se ve vztahu k 

tomu, jak jsem, nevztahoval zároveň nutně kontrastně vůči tomu, jak nejsem, nebyl by můj způsob 

bytí mou možností, a tím pádem by mi o něj nemohlo vůbec žádným způsobem „jít“ – nelhostejné 

mi může být jenom to, co v nějakém ohledu může být i jinak, tedy o co mi jde vůči a proti něčemu 

jinému.

Při interpretaci úzkosti jsme ale viděli, že nelhostejnost možnosti se netýká pouze jednotlivých 

životních „záležitostí“. Právě v úzkosti, kdy se mi vše ve světě stává specificky lhostejným, jsem 

postaven před to primárně nelhostejné, protože v prvé řadě možné – před bytí samo jako možnost 

oproti  možnosti  ničeho.  To  ale  neznamená  nic  jiného,  než  že  negativita  vrženosti  i  negativita 

rozvrhu proniká nejenom jednotlivé možnosti, ale primárně samotné bytí, které by bez ničeho vůbec 

207 Viz část 1.2.4. této práce
208 Takový postoj je jistě do určité míry možný jako životní ideál – tedy je sám možností, ze které mohu své bytí-ve-

světě rozvrhovat. Nevyhnutelné negativity rozvrhu se tím ale nezbavím, pouze se s ní určitým způsobem 
vyrovnávám.

209 SuZ, § 58., s. 285
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nebylo možností. Divnost samotného bytí pociťovaná v úzkosti v sobě nese jak negativitu vrženosti 

(1.), tak negativitu rozvrhu (2.):

1.) Společně se jsoucím vcelku jsem, ačkoli by stejně tak bylo možné, abych nebyl a aby jsoucí  

vůbec nebylo – proč? V tomto divném „jsem“ mám možnosti – proč vůbec musím volit, když bych 

stejně tak mohl nebýt a tuto možnost nemít?

2.) Jsoucí ve světě (včetně mé osoby) se na mě vcelku obrací ve svém možnostním charakteru a 

vyzývá mě k tomu, abych v konkrétním převzetí světských možností odpovídal na otázku, proč 

vůbec je. Zároveň se mi ale právě ve světle této otázky ukazuje jako vratké a nezaložené – proč 

volit jednu možnost a zamítnout jinou?

Negativita vrženosti i negativita rozvrhu tedy v nejčistší a vše-prostupující podobě kotví právě v 

ničem, které nás přepadá v úzkosti.  Vůči ničemu je bytí možné a ve světle této ničím otevřené 

možnosti se i konkrétní způsoby mého bytí ukazují jako možné oproti jiným způsobům bytí – tedy 

jako prostoupené  negativitou.  Tuto  negativitu  ovšem v úzkosti  nepřebírám –  jsem zasažen  její 

nevyhnutelností, aniž bych se k ní nějak postavil – vzal ji na sebe, nebo před ní utekl.

Výše jsem interpretoval upadání – základní tendenci neautentické existence – jako zakrývání 

možnostního charakteru našich možností. Jak z výkladu ničeho v Co je Metafyzika?, tak z výkladu 

negativity původní provinilosti v Bytí a čase je nyní zřejmé, že zakrytí možnostního charakteru bytí 

spočívá  právě  v  odvratu  od  toho,  co  možnost  jako  možnost  umožňuje  –  od  ničeho  a  z  něho 

pramenící  negativity ke zdánlivě plné,  zcela  pozitivně dané skutečnosti  jako souboru stabilních 

faktů. Vůči tomu „opačná“ možnost autentického rozvrhu tedy naopak znamená: převzít negativitu 

samotného vlastního bytí, která pramení z ničeho, a uchopovat své možnosti „s vědomím“ jiných 

možností – tedy také při plné zodpovědnosti za mou volbu této, a nikoli jiné možnosti.

V Heideggerově pojetí autentické existence ale nejde o „existencialistickou“ absolutní svobodu, 

která  by  se  aktualizovala  a  vyčerpávala  v  radikální  upřímnosti  k  sobě  samému,  v  hérojské 

„absurdní“  volbě  sebe  sama  „navzdory“  nemožnosti  posledního  založení  a  objektivního 

ospravedlnění  takové  volby.  V autenticitě,  která  je  převzetím  negativity  jako  toho,  co  otevírá 

možnosti, jde spíše o obnovování „citu“ pro vlastní bytí jako možnost. Možnost – tedy to, o co mi 

může zainteresovaně jít, co mohu naplnit, co lze „využít“ a co tak nabízí smysl, kterého se mohu 

chopit – mohu jakožto možnost chtít pouze, pokud společně s ní  chci udržet i jiné možnosti jako  

možnosti, proti nimž volím a k nimž chci zároveň zůstat pozorný a otevřený. Autentická existence je 

tudíž přes svou nerezervovanou rozhodnost vždy otevřena „pro možnost a někdy i faktickou nutnost 
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rozhodnutí  odvolat.“210 Autentický  rozvrh  tedy  nejenom  „připouští“,  ale  skutečně  chce udržet 

otevřené i jiné možnosti, protože pouze vůči nim je to, pro co se rozhoduji, možné.211

Přebírání vlastní negativity – původní provinilosti – tedy vymezuje takové jednání,212 v němž 

volbou té či oné možnosti zároveň sleduji udržení a rozvinutí otevřené situace možného bytí – bytí, 

které může být otázkou úzkosti vcelku zpochybněno a svou smysluplnost jako možnou odpověď 

čerpá z pozorného naslouchání otázce. Jako taková autenticita nikdy nemůže být stabilním, trvalým 

postojem, který bych udržoval napříč svou každodenností. Každodennost orientovaná na stabilizaci 

a uskutečňování určité možnosti se nutně zabírá do dílčích úkolů, které jsou předem učleněny již 

danou možností.  V této orientaci  se ale  možnost  jako možnost nevyhnutelně vytrácí,  negativitu 

vrženosti do ní i negativitu jejího rozvrhování ztrácíme ze zřetele, protože při ponoru do realizace 

konkrétní možnosti nutně přehlížím možnosti jiné. Autentický rozvrh nikdy nemůže „trvat“, nikdo 

není a nemůže existovat „většinou“ autenticky, autenticita je výjimečným okamžikem (Augenblick) 

obnovy našich možností213 a jako taková nenabízí ani žádný obsahově / hodnotově vymezený životní 

ideál – pouze otevřenost negativitou prodchnutým možnostem.

Pokud  ale  na  základě  takto  diferencovaného  výkladu  ztrácí  smysl  představa  životního 

„překonání“ neautenticity autenticitou (okamžik převzetí vlastní možnosti ostatně sám směřuje k 

nutně neautentickému zabrání se do „realizace“ této možnosti),214 lze zároveň nahlédnout, na jaké 

úrovni tu zcela otevřeně a přiznaně je ve hře určitá „normativní“ dimenze autenticity: mám za to, že 

„ontické  pojetí  autentické  existence“,215 tedy  „pobyt  od  základu  odvážný“,216 vymezuje  právě 

člověka, který v sobě opětovným vystavováním se vlastní negativitě pěstuje určitý „cit“ pro vlastní 

možnost, a je proto schopen i opravdového „soucitu“ s možnostmi druhých. Nejde tu ale o žádný 

program politického pluralismu,  který principiální  nefixovatelnost  objektivní  skutečnosti  pojímá 

jako nový výchozí bod, s  nímž se pojí  nová základní  liberální  hodnota – individuální  svobodu 

respektující tolerance, která bez ohledu na konkrétní situaci staví všechny (ji samu neohrožující) 

210 SuZ, § 62., s. 308
211 Možnou souvislost s podobným (byť ne takto ontologicky pojatým) motivem Nietzscheho „vůle k moci“ by zde 

bylo možné vyjádřit hříčkou: Jde tu nikoliv o „vůli k moci“ ve smyslu suverénní vlády nad skutečností, ale o vůli k 
„moci-být“ – tedy o chtění vlastního bytí jako možnosti, která mě angažuje pouze pokud si udržuje svou situační 
vazbu k jiné možností. Tato hříčka ovšem v němčině nefunguje – Nietzschova „moc“ a Heideggerovo „moci-být“ 
jsou jiná slova (Wille zur Macht vs. Seinkönnen). Pro takto interpretovanou vůli k moci, srov. Kouba, Pavel, 
Nietzsche: Filosofická interpretace, Český spisovatel, Praha, 1995, s. 248.

212Autenticita spočívá v jednání, ne v nějakém předchůdném „uvědomění“. Toto jednání má zároveň časovou strukturu 
okamžiku – jde tedy o rozhodný čin rozvrhující možnou smysluplnost, který stojí v opozici k ponořenému zabrání se 
do nějaké činnosti už v rámci smysluplně rozvrženého světa. SuZ, § 60., s. 300.

213 SuZ, § 68., s. 338.
214 Moment negativity upadání, který původní provinilost také spolukonstituuje.
215 SuZ, § 62., s. 310.
216 WiM? s. 118.

69



možnosti  „na  roveň“.217 Odvážný je  podle  Heideggera  ten  člověk,  který  je  schopen obnovovat 

faktické možnosti konkrétní dějinné situace a volit v ní negativně proti jiným možnostem. Toto 

„proti“ ale neznamená ostatní možnosti zničit a postavit se do role definitivní odpovědi. Volbou 

vlastní  možnosti  jako  možnosti se  i  ostatní  možnosti  obnovují  –  jako možné,  z  toho či  onoho 

důvodu odmítnuté, odpovědi na určitou otázku (která naléhá z konkrétní situace, ale v posledku 

kotví v samotné otázce úzkosti). Heideggerův „faktický ideál pobytu“218 proto nevytyčuje žádnou 

univerzální hodnotu (ani hodnotu abstraktní „svobody“), ale spočívá v citlivosti pro to, že v dějinně 

situované faktické existenci se „o něco hraje“. Faktická možnost, o kterou „se hraje“, promlouvá 

vždy z konkrétní situace. Naše angažovanost na ní je ale podle Heideggera umožněna tím, že to  

základní, o co se v naší existenci „hraje“ nikdy není samo dáno v podobě věcně určitelné hodnoty 

nebo  cíle  (např.  maximy osobního  štěstí  nebo  rozvoje),  ale  naléhá  na  mě  v  podobě  problému 

„hodnoty“ samotného bytí, tváří v tvář jeho možné nesmyslnosti – stejně tak možnému nebytí.219

Heidegger  autentický  rozvrh  rozebírá  ve  dvou  „stupních“  –  jako  okamžik  odhodlanosti 

(Entschlossenheit) a předběhové odhodlanosti (vorlaufende Entschlossenheit). Mám za to, že jejich 

rozdíl  lze  uchopit  skrze  to,  jak v  obou případech přebíráme původní  negativitu  a  v  ní  zřejmé 

možnosti.  V odhodlaném rozhodnutí  je tato negativita  zřejmá na konkrétní  uchopované světské 

možnosti,  vzhledem  k  možnostem  jiným.  V  okamžiku  předběhové  odhodlanosti  dospívá 

připravenost  převzít  vlastní  negativitu  k  samotné  možnosti  ničeho.  Možnost  ničeho  už  mě 

nepřepadá v náladě, která odhaluje nediferencované jsoucí jakožto jsoucí, ale „předbíhám“ k ní jako 

k mé vlastní možnosti, která nevyhnutelně patří k mému bytí jako jeho konec – možnost vlastní 

nicoty, smrti. Rozumím-li smrti jako vlastní možnosti, je mi zřejmé, že ve svém bytí už od začátku 

nesu možnost nebýt, a že mé „disponování“ možnostmi je samo možností – vůči smrti, ve které 

žádné možnosti mít nebudu. Možnost ničeho tu už nepromlouvá z celkově nicotného jsoucna, ale 

naopak  rozvrhuje  svět  tak,  že  z  něj  vyzdvihává  mé  konkrétní  světské  konečné  možnosti  jako 

217 Touto poznámkou nechci kritizovat liberalismus jako politický program. Jde mi naopak o to ukázat, že důsledná 
interpretace Heideggerova „ontického ideálu odvážného pobytu“ znemožňuje jakýkoli pokus ontologicky 
„ospravedlnit“ jakýkoli konkrétní politický program, protože přesvědčivost a potřebnost té či oné politiky záleží 
právě na konkrétní dějinné situaci. Jak známo, sám Heidegger ve třicátých letech zneužil svůj ontologický slovník k 
podpoře té nejnechutnější ideologie, v letech 1933/34 byl aktivním členem NSDAP, a i po svém relativně brzkém 
„zklamání“ se domníval, že zklamal nacismus, nikoli on sám, a že mu jeho myšlení o bytí i nadále poskytuje také 
prostředky pro „pronikavou“ analýzu současné politické situace ve stylu „Amerika a Rusko jsou metafyzicky to 
samé“ (Heidegger, Martin, Einführung in die Metaphysik, GA 40, Frankfurt am Main: Klostermann, 1983, § 15., s. 
34.). Tato Heideggerova představa mi připadá naprosto zcestná, důležité téma vztahu Heideggerovy filosofie a jeho 
politické orientace ovšem zcela přesahuje možnosti této práce.

218 SuZ, § 62., s. 310.
219 Tato zkratka  je samozřejmě provokativní (byť mám za to, že věcně vystihuje jádro autentického „ideálu“), protože 

Heidegger pojem „hodnoty“ opakovaně kritizuje, jde podle něj o metafyzickou konstrukci, která původní 
zainteresovaný vztah k bytí od základu beznadějně zkresluje. Srov. Emad, Parvis, Heidegger's Value-Criticism and 
its Bearing on the Phenomenology of Values, In: Research in Phenomenology, Vol. 7, HEIDEGGER MEMORIAL 
ISSUE, 1977, s. 190-208.

70



nabízející  se  situované  odpovědí,  které  mohu  na  otázku  ničeho  rozvinout.220 V  předběhové 

odhodlanosti se stává zřejmé, proč mě vždy hrozí nálada úzkosti – tedy proč jsem neustále ohrožen 

možností ničeho. Je tomu tak proto, že jsem smrtelný, že smrt je, dokud existuji, vždy mou základní 

možností.

Mou základní interpretační tezí tedy je, že „vyklonění do ničeho“ a „bytí k smrti“ je totéž.221 

Proto Heidegger  také občas  mluví  o  „úzkosti  ze  smrti“,222 která  ovšem nespočívá ve strachu z 

konkrétní  události  smrti,  ale  ve  výše  popsané  společné  zjevnosti  bytí  a  nebytí  jako základních 

možností.  Důležité je, že touto „konkretizací“ nic neztrácí svou  neurčitost – smrt jako možnost 

právě není událostí, kterou bych uchopoval v představě nebo plánu. Vlastní smrt jako možnost pro 

mě v žádném ohledu není jsoucnem – je naprosto „nerealizovatelnou“ možností nebytí, v jejímž 

světle se mé konečné bytí ukazuje jako možné právě skrze své „realizovatelné“ možnosti.

Vztah odhodlanosti a explicitní úzkosti Heidegger chápe jako „připravenost k úzkosti“. Jsem-li k 

úzkosti připraven, „vím“ o negativitě, která životní možnosti vymezuje právě jako možnosti, a z 

těchto možností  volím v „průhledné“ zřejmosti  toho, že jako fakticky dané mi také mohou být 

kdykoli  odebrány  nějakou  proměnou  mé  situace  (např.  ztrátou  blízkého  člověka,  proměnou 

společenské situace, náhlou nemocí...), nebo že se ve světle jiných možností mohou ukázat jako 

nesmyslné, a mohou mi být (a také budou – v neurčitosti toho kdy a jak) vcelku odňaty vlastní  

smrtí. Být připraven k úzkosti tu znamená neskrývat si možný a nakonec nutný konec vlastních 

možností, a volit je právě jako konečné – jako odpovědi nárokům konečné a jedinečné situace, v níž 

je právě na mě, abych rozvrhl možnou smysluplnost světa tváří v tvář tomu, že se mi propadne do 

nicoty. Mám za to, že „být připraven k úzkosti“ znamená odpovídat otázce úzkosti, aniž bych ji v 

okamžiku odpovědi ztrácel ze zřetele – tedy odpovídat pozorně, brát na sebe zodpovědnost za svou 

odpověď a  zároveň  odpovídat  pokusně,  nechat  otázce  dostatečný prostor  a  být  připraven  svou 

odpověď „přehodnotit“, ukáže-li se jako nepřesvědčivá.

Tento odhodlaný postoj ale „nepropuká“ v naší existenci z ničeho nic, v každodennosti jsem k 

němu stále více či méně „volán“, a to právě v náladách, které mi tak či onak ukazují břímě vlastní 

existence. Každá nálada každodennosti je modifikovanou úzkostí, protože každá nálada mi „dává na 

vědomí“, že mi (tak či onak) o bytí jde, nakolik mě vytrhuje ze zabraného ponoření do věcí, a dává  

mi pocítit nelhostejnost mé možnosti, o kterou mi jde proti možnostem jiným. Mám za to, že právě 

220 V Co je Metafyzika? zůstátá tato klíčová souvislost ničeho a smrti v pozadí, přesto tu na ni nerozvedenými 
zmínkami o konečnosti Heidegger na několika místech poukazuje. Zejména WiM?, s. 109, 118.

221 „Bytí k smrti je bytostně úzkost.“SuZ, § 53., s. 266.
222 Např. „Úzkost vyvstává z „bytí ve světě“ jako vrženého bytí k smrti.“ SuZ, § 68. b), s. 344.
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v tom spočívá „hlas svědomí“,223 který „volá z úzkosti“.224 V mé interpretaci se toto volání ozývá ve 

všech náladách, protože všechny nálady jsou latentní úzkostí. Ve všech náladách mnou „prochvívá“ 

úzkost225 jako ta či ona podoba pociťované zainteresovanosti na vlastním bytí. Explicitní úzkost je 

pak vyostřením tohoto volání do nejzazšího extrému – až k samotné možnosti být, o kterou mi jde  

(zastřeně) vždy, která na mě sama promlouvá mlčením odříkajícího se jsoucího vcelku a vzbuzuje 

tak otázku úzkosti.

Sama  „k  úzkosti  připravená“  nebo  „úzkosti  se  nevyhýbající“226 odhodlanost  se  tak  zjevně 

neodehrává  v  náladě  explicitní  úzkosti.  V  jakou  náladu  se  tu  úzkost  modifikuje?  Byť  sama 

zakoušená „rozhodnost“ s sebou nese určitý náladový tón, tento tón se dle mého může objevovat v 

celé  paletě  různých  nálad  a  z  ontologické  roviny samozřejmě  nelze  k  okamžiku  autentického 

rozvrhu  apriorně  „přiřadit“  nějakou  jednu  náladu.  Odhodlané  rozhodnutí  rozvrhuje  určitý 

smysluplný celek světa konkrétní situace a jeho náladové odkrytí tak bude nutně různé podle toho, o 

jaký svět tu jde, tedy jaké možnosti se mi nabízí a k čemu se tu rozhoduji. Nálada toho, kdo se 

odhodlává požádat někoho o ruku, je zjevně jiná než nálada toho, kdo odchází odhodlán už se 

nevrátit; jinou náladu doprovází rozhodnutí pustit se do konfliktu a jinou rozhodnutí ke smířlivému 

kompromisu.

Přesto nicméně Heidegger na konci výkladu předběhové odhodlanosti jednu konkrétní náladu 

zmiňuje.  Tato nerozvedená a v kontextu  Bytí  a času zdánlivě marginální  poznámka je pro můj 

pokus  o  diferencovanou  interpretaci  základních  nálad  důležitá,  odcituji  proto  výjimečně  celou 

pasáž:

„S úzkostí,  jež  nás  střízlivě  přivádí  před  osamocené „moci  být“,  je  spjata  odhodlaná  radost 

(gerüstete Freude) z této možnosti. V ní se pobyt osvobozuje od „nahodilostí“, jimiž se zabavuje 

podnikavá zvědavost a jež jsou primárně čerpány z událostí ve světě. Analýza těchto základních 

nálad (Grundstimmungen) však překračuje meze, které naší interpretaci vytyčuje její fundamentálně 

ontologické zaměření.“227

Co lze z této nenápadné poznámky pro interpretaci základních nálad vytěžit? V prvé řadě mám 

za to,  že sepětí  úzkosti  a  odhodlané  (nebo spíš  k  bytí  jako možnosti  připravené)  radosti  nelze 

interpretovat jako nějaký „mix“ dvou nálad.228 Radost je náladou, ve které zakouším nějakou danost 

223 SuZ, § 57., s. 274-280.
224 SuZ, § 58., s. 287.
225 WiM? s. 118.
226 SuZ, § 62., s. 305.
227 SuZ, § 62., s. 310. Obdobné místo z Co je metafyzka? o latentní úzkosti odvážného pobytu, která stojí „v tajném 

svazku s radostí a štědrostí tvořivé touhy,“ jsem již citoval výše. WiM?, s. 118.
228 Srov. první vymezení latentní úzkosti v kap. 1.3.4., této práce
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jako specificky nesamozřejmou. Radost mi „neudělá“ to, s čím sebejistě počítám nebo co už mám a 

vím o tom. Radost mám z toho, co jsem nečekal, co se mi ukáže v novém světle, co nějakým 

způsobem zkrátka „předčí“ předpokládaný běh událostí (např. radost z vyjádřené náklonnosti nebo 

ocenění  od druhého; radost  z toho, že mi jde práce nezvykle lehce od ruky;  nebo jen radost z 

krásného počasí nebo poutavého rozhovoru) nebo co naplní naději, kterou jsem upínal k něčemu 

nejistému  nebo  postrádanému  (radost  z  úspěchu  u  zkoušky,  ze  zdravě  narozeného  dítěte,  z 

úspěšného usmíření nebo z vytouženého setkání).

Základní nálada radosti, kterou tu Heidegger zmiňuje, ale není vyvolána jednotlivými věcmi. V 

této možné (dle mého ovšem nikoli jediné ani nutné) náladě spojené s předběhovou odhodlaností mi 

dělají radost mé světské možnosti ve světle samotné mé možnosti být. Radostně pociťované vlastní 

možnosti  jsou předběhem vyzdviženy ze všední masy „všeho možného“, co se člověku skýtá a 

skrze co se porovnává s druhými lidmi. Raduji se, že mohu být, protože mi tato možnost v mých 

konkrétních  světských  možnostech  „dává“  takový  smysl,  který  před  otázkou  úzkosti  nemusím 

„úzkostlivě“ ochraňovat.

Z toho je ale zřejmé, že základní nálada radosti, byť je na úrovni zmíněného „ontického ideálu 

autentické existence“ pro člověka stejně tak životně důležitá, není základní ve stejném smyslu jako 

úzkost.  Radost  je  možnou modifikací  úzkosti  autentickým rozvrhem – je  výrazem konkrétního 

způsobu, jak na mě naléhají mé obnovené světské možnosti v celkovém „elánu“ k životu, který už 

jenom „neprobíhá“, ale je mi předběhem nově umožněn a jako z možného se z něj mohu radovat. 

Abych ale měl radost z toho, že konkrétním způsobem být mohu, musím přitom (netematicky) 

rozumět i druhé možnosti – možnosti nebýt, nemít možnosti. Abych se „uměl radovat“, musel jsem 

v sobě probudit cit pro nesamozřejmost možností,  které jsou mi dány. Tato nesamozřejmost ale 

původně pramení z divnosti možného bytí tváří v tvář ničemu, kterou ukazuje úzkost. Je-li radost 

náladou,  která  přepadá toho,  kdo je  ke  svému bytí  odhodlán,  jde  o  náladu,  která  předpokládá 

možnou úzkost.

V  poslední  větě  citované  pasáže  pak  Heidegger  mluví  o  základních  náladách  v  plurálu. 

„Takových“  základních  nálad  jako  radost  –  tedy  nálad,  v  nichž  je  jsoucí  vcelku  odhaleno  z 

možností, k nimiž jsem se odhodlal ve světle samotné možnosti být – je podle Heideggera tedy více. 

Ačkoli se v těchto náladách tematicky setkávám s možností být, tato možnost se mi tu neukazuje 

„samotná“ na pozadí hroutících se možností, ale ukazuje se mi „jako nějaká“ právě vzhledem k 

mým  konkrétním  světským  možnostem.  Z  odhodlaného  nalezení  smyslu  vlastní  existence  ve 

vlastních možnostech mohu mít radost. Jako další možnou náladu, která „pramení z odhodlanosti“, 
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Heidegger později zmiňuje vyrovnanost (Gleichmut).229 Mám ale za to, že stejně tak se možnost být 

může ukázat vzhledem k mým konkrétním světským možnostem jako krutá – v celkové beznaději 

nebo vzteku ze samých „špatných“ možností, nebo třeba jako „posvátná“ – v nábožensky prožívané 

vděčnosti za možnost být. V návaznosti na výklad úzkosti lze říci,  že nám tyto základní nálady 

otevírají  otázku,  „proč je  vůbec jsoucí  a  ne  spíše nic“,  už z  perspektivy konkrétních  možností 

našeho situovaného odpovídání.  Tato otázka tedy „zní“ v různých základních náladách různě,230 

ovšem pouze úzkost mě staví do adresně naléhající otázky „bez odpovědi“. Interpretaci „takových“ 

základních  nálad,  jako je  radost,  Heidegger  v  Bytí  a  čase nepovažuje  za  „věc“  fundamentální 

ontologie. Heidegger má za to, že na rozdíl od základního rozpoložení úzkosti představují tyto jiné 

základní  nálady  jednotlivé  náladové  modifikace  latentní  úzkosti  vzhledem  ke  konkrétním 

„existencielním“ možnostem, jejichž zmapování náleží existenciálně-antropologickému zkoumání.

Myslím,  že  s  tímto  rozlišením  před  sebou  konečně  máme  celkový  a  v  důležitých  bodech 

vyčerpávající  pojem úzkosti  v  Heideggerově fundamentální  ontologii.231 Mělo by být zřejmé,  v 

jakém  ohledu  je  podle  Heideggera  úzkost  zkušeností  se  samotným  bytím,  která  tvoří 

fenomenologický základ pro tezi o původním, vztah k jsoucnu umožňujícím, rozumění bytí, proč je 

jako zkušenost s ničím klíčová pro pojetí bytí jako možnosti, proč je úzkost latentně přítomná vždy 

a v jakém ohledu jsou všechny nálady jejími modifikacemi, v čem spočívá její vztah k možnosti  

autentického rozvrhu (který je právě připraven k úzkosti, nikoli k radosti nebo k jiným základním 

náladám), a proč zaujímá i mezi základními náladami výlučné místo – tedy hraje určitou exkluzivní 

a jinými náladami nezastupitelnou roli.

Zatímco v Bytí a čase jsou ale jiné základní nálady vyřazeny z ontologického zkoumání, o dva 

roky později  se k nim Heidegger vrací velmi podrobně v přednáškovém cyklu  Základní pojmy 

metafyziky,  zvláště skrze detailní  analýzu základní nálady hluboké nudy. V poslední kapitole se 

229  SuZ, § 68 b)., s. 345.
230 Srov. Heidegger, Martin, Einführung in die Metaphysik, GA 40, Frankfurt am Main: Klostermann, 1983, s. 3-4.
231 S tou důležitou výminkou, že má práce se nevěnuje časové interpretaci úzkosti ani rozpoložení obecně. Časový 

výklad rozpoložení uchopuje náladu jako základní podobu časení se vlastní bývalosti (Gewesenheit) – tedy původní 
„minulosti“, která není nějakým už se nevyskytujícím uplynulým „teď“, ale která nedělitelně společně s budoucností 
a přítomností stále spolukonstituuje konečnou časovost mého existování. V náladě se tak či onak setkávám s tím, jak 
jsem jako bývalý (sebe-nalezení v náladě). Tento výklad Heidegger předkládá v SuZ, § 68., b), s. 339-346. Mám za 
to, že tato časová interpretace ovšem nepřichází s ničím fenomenologicky novým, ale spíše přeznačuje již vyložené 
motivy v termínech časové analýzy, která ukazuje časení konečného času jako nejzazší podmínku našeho rozumění 
bytí. Vrženost do možností, kterou pociťujeme v náladě, je uchopena jako „přivádění zpět k“ vlastní původní 
bývalosti, úzkost nás přivádí k obnovitelnosti této bývalosti, v autentickém okamžiku jde o obnovu bývalosti z 
konečné budoucnosti a neautenticita je naopak vyložena jako zapomínající vztah k vlastní bývalosti.
Myslím, že k pochopení úzkosti není rozvinutá časová analýza nutná, chtěl bych pouze zdůraznit, že nic (a bytí) jak 
je zakoušeno v úzkosti a konkretizované v k úzkosti „připravené“ odhodlanosti, je tím, na čem Heidegger staví 
radikálně nové pojetí času, které je vlastní pointou fundamentální ontologie. Čas přestává být nekonečným během 
izomorfních teď, ale není ani časem kvalitativně zakoušeného „trvání“. Čas, v němž jde o možnou smysluplnost 
bytí, se sám otevírá („časí“) z možnosti svého konce, ke kterému neustále svým sebe-stravováním směřuje.
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proto zaměřím na tento text z perspektivy dosavadní interpretace. Co Heideggera k nové tematizaci 

základních nálad vede? Dochází zde k nějakému přehodnocení role základních nálad? Jestli ano, tak 

v čem spočívá? Jak se má hluboká nuda k úzkosti?

 3 Základní nálada hluboké nudy

Analýze nudy je věnována celá první část Základních pojmů metafyziky – jde o vůbec nejdelší a 

nejpodrobnější analýzu nálady v celém Heideggerově díle. Na sto šedesáti stranách232 tu Heidegger 

analyzuje tři různé podoby nudy, vychází od běžné nudy a směřuje k základní náladě hluboké nudy 

(tiefe Langeweile). Vedle nudy se v tomto textu Heidegger dotýká i jiných základních nálad a také 

otázky plurality základních nálad. Pro mou práci jde proto o zásadní text. Zároveň mě ale tento text  

staví před určitou interpretační obtíž. Heidegger rozsáhlou analýzou nudy znovu na konkrétních 

příkladech rozvíjí své pojetí nálad obecně, které je s výše probíranými texty v souladu a bylo by 

zbytečné je tu rekapitulovat.  Výklad nálad se od předchozích liší  tím,  že analýza nálady se od 

začátku pohybuje v časových termínech a směřuje k původnímu času jako základní úrovni, ze které 

je možné položení metafyzických otázek: po světě, konečnosti a osamělosti / zjednotlivění (Welt,  

Endlichkeit, Einsamkeit). Celá analýza tak nudu vykládá primárně jako časový fenomén,233 pro mou 

práci  ale  sama  časovost  není  centrálním tématem.  Místo  podrobné  rekonstrukce  Heideggerova 

výkladu  časovosti  nudy  (k  němuž  by  bylo  třeba  tento  text  usouvztažnit  zejména  s  výkladem 

časovosti v  Základních problémech fenomenologie)234 se proto pokusím spíše využít interpretační 

nástroje, které mi poskytuje předchozí práce, a uchopit různé typy nudy jako různé podoby setkání 

se  s  vlastními  možnostmi.  Tato  cesta  myslím umožní  ukázat,  jaká  možnost  vlastního  bytí  nás 

zasahuje v hluboké nudě, a tím i vystihnout zásadní rozdíl mezi nudou a úzkostí.

Z přednášky  Co je metafyzika?  už je zřejmé, proč Heidegger pokládá za vhodné vycházet při 

metafyzickém zkoumání235 z nálady. Metafyzika se na rozdíl od vědy nezaměřuje na určitý předem 

věcně vymezený region jsoucna, ale ptá se po jsoucnu vcelku – a jsoucí vcelku je nám původně 

přístupné  právě  v  náladě.236 Pokud  metafyzika  nemá  pouze  konvenčně  traktovat  zaprášené 

filosofické spory,  ale  má skutečně rozvíjet  své tázání (včetně vlastního převzetí  své tradice)  ze 

232 GdM, §§ 16-38, s. 89-249.
233 Zjevně časový charakter nudy zní už ve slově Langeweile – dlouhá chvíle.
234 Na téma časovosti zaměřený výklad nabízí např. Boss, Matthew, Metaphysics and the Mood of Deep Bordom: 

Heidegger's Phenomenology of Mood, In: Critical Studies Vol. 31, Essays on Bordom and Modernity, Rodopi, New 
York, 2009, s. 85-107.

235 Fundamentální ontologie je přitom chápána v intencích Kantovy Kritiky čistého rozumu jako vypracování základu – 
totiž podmínky možnosti každé metafyziky, které už je samo určitým zopakováním metafyzického tázání. 
Heidegger, Martin, GA 3, Kant und das Problem der Metaphysik, Klostermann, Frankfurt a/M, 1991, s. 239.

236 Vypracování metafyzických pojmů tedy pojmově artikuluje základní „dění“ metafyziky, které se už vždy odehrává 
skrze vztah k celku vlastní pobytu jako takovému. WiM?, s. 122.
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zainteresovanosti  na  nějakém  metafyzickém  problému,  je  třeba,  aby  při  tom  vycházela  ze 

zkušenosti zasažení / zachycení (ergreifen) jsoucím vcelku v určité základní náladě.237 Jak už víme z 

předchozí interpretace, jsoucí vcelku nás může v náladě zasáhnout pouze proto, že my sami jsme do 

tohoto  celku  zahrnuti. Zdá  se  tedy,  že  základní  nálady  obecně  jsou  takové  nálady,  v  nichž 

jednotlivá, věcně od sebe odlišná jsoucna ustupují do pozadí a naopak se nám tematicky ukazuje, 

jak se to má s naším vztahem k, a místem „uvnitř“, jsoucího vcelku. S takovými náladami už jsme 

se krátce setkali při výkladu  Co je Metafyzika?, kde „zjevování jsoucna vcelku“ hlubokou nudou 

nebo zamilovanou radostí  slouží  ke  kontrastnímu vymezení  vůči  úzkosti.  Tyto  základní  nálady 

ukazují celek ve světle konkrétního věcného smyslu tak,  že přitom skrývají  nic,  zatímco pouze 

úzkost ukazuje celek jsoucna právě ve světle ničeho – jsoucí jakožto jsoucí. Přestože tyto nálady 

skrývají nic, jsou pro metafyziku důležité, protože nás mohou konfrontovat nikoli s nějakou dílčí, 

ale s metafyzickou otázkou – otázkou po konkrétně odkrytém celku, který spoluzahrnuje a staví v 

otázku i toho, kdo se táže.238

Vzhledem k vzácnosti základních nálad (které nás vytrhují ze zabývání se věcmi, o které nám v 

každodennosti jde, a proto je třeba je „držet na uzdě“) a vzhledem k systematickému přehlížení 

ontologického smyslu naladěnosti239 jsou ale základní nálady podle Heideggera většinou umlčovány 

a  dezinterpretovány  už  ve  svých  počátcích.  Panující  předporozumění  náladám  jako  prchavým 

psychickým  stavům  si  vůbec  nepřipouští  možnost,  že  by  nám  nálada  mohla  něco  filosoficky 

podstatného  ukázat.  Prvním  „přípravným“  úkolem  filosofie  se  tak  stává  „probuzení  základní 

nálady“ (Weckung einer Grundstimmung)240 nálady, z níž je dnes možné živě filosofovat.241

Mám za  to,  že  tato  motivace  je  pro  pochopení  Heideggerova  pojetí  hluboké  nudy a  jejího 

zásadního rozdílu oproti úzkosti klíčová. Na rozdíl od Bytí a času a Co je Metafyzika? tu Heidegger 

od  začátku  mluví  o  pluralitě  základních  nálad  a  analýzou  určité  základní  nálady už  nesleduje 

fenomenologický  doklad  své  centrální  teze  –  že  rozumění  bytí  je  původnější  než  uchopování 

jsoucna, a teprve každý věcný smysl umožňuje. Nyní mu jde o „ukázání skryté základní nálady 

našeho  současného  pobytu,“242 která  odpovídá  tomu,  jak se  v  naší  současné  dějinné  situaci  k 

jsoucímu vcelku vztahujeme. V centru Heideggerova zájmu tu tedy již nestojí rozumění bytí vůbec, 

237 GdM, § 15, s. 86.
238 Srov. výklad nálad, která nás staví před jsoucno vcelku z Co je Metafyzika? – kap. 1.3.6. této práce
239 Srov. kap. 1.2. této práce
240 GdM, § 16, s. 89.
241  GdM, § 15, s. 87. Má výše předložená interpretace myslím ukazuje, že tento postup hraje zásadní roli i v Bytí a 

čase a Co je Metafyzika? ovšem s tím rozdílem, že tu nejde o základní náladu současného pobytu, ale o základní 
náladu pobytu vůbec. Analýza každodennosti je vlastně analýzou toho, jak se vyhýbáme úzkosti. Demaskováním 
různých strategií tohoto útěku děláme úzkosti prostor, aby mohla přepadnout tak, že se v ní necháme zasáhnout 
základním filosofickým problémem bytí. Ten je pak rozvíjen z úzkosti a zodpovídán v neustálém ohledu na ni.

242 GdM, § 16, s. 89. mé zdůraznění, F. R.
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ale konkrétní dějinná podoba právě  našeho (ve smyslu západního – v naší „kultuře“ sdíleného) 

rozumění  bytí.  Tento současný vztah k bytí  přitom podle Heideggera proniká,  a  jeho konkrétní 

možnosti skrytě určuje, právě základní nálada hluboké nudy. Z toho je zřejmé, že „spící“ nuda je v 

současném pobytu nějak latentně přítomná, i když nás zrovna explicitně nepřepadá hluboká nuda. V 

čem tato latentní nuda spočívá – do jakých nálad se modifikuje?

 3.1 První dvě podoby nudy

Podobně  jako  při  interpretaci  úzkosti  postupuje  i  zde  Heidegger  tak,  že  nejprve  popisuje 

konstitutivní  momenty  běžné  nálady,  která  doprovází  určitou  podobu  našeho  každodenního 

zabývání se věcmi, aby ji při další analýze ukázal jako modifikaci původnější nálady, ze které tyto 

strukturní momenty a jejich jednota pramení. V Bytí a čase tuto roli hraje analýza strachu skrze 

momenty ohrožujícího „z čeho“, ohroženého „o co“ a strachování samého, které následně v odlišné 

podobě slouží k interpretaci úzkosti.243 Při analýze nudy se takto napříč různými podobami nudy 

linou  a  zároveň  obsahově  proměňují  dva  základní  momenty:  „zadržení“  (hinhalten  / 

Hingehaltenheit) a „zanechání prázdným“ (leerlassen / Leergelassenheit).

První a nejběžnější podobu nudy Heidegger rozebírá na situaci čekání na vlak,244 stejně tak je ale 

možné strukturu této nálady ukázat na každé běžné situaci, v níž mě  něco nudí – třeba na nudné 

přednášce. Přednáška mě nudí tak, že mě u sobe určitým způsobem drží – nemůžu ji prostě nechat 

být a zkrátka se věnovat něčemu jinému (ať už proto, že je třeba si udělat zápisky ke zkoušce, že se 

tu „kontroluje prezence“, že je mi hloupé odejít, nebo zkrátka protože nevím, co lepšího se sebou), 

jsem tu zadržen, ale přitom mě k sobě přednáška vůbec nepoutá. Výklad nikam nevede, nedokáže 

mě zaujmout, naprosto se mě netýká, a proto mě zanechává prázdným. Tím, co mě zadržuje je tu 

přitom čas, který mi nudná věc (resp. ji zprostředkovávající možnost) vyměřuje k tomu, abych u ní  

prodléval, a který se vzhledem ke své specifické prázdnotě „nekonečně“ vleče. Vlekoucí se čas a 

snaha o jakéhokoliv zaplnění jeho prázdnoty jsou zřejmé při různých pokusech o protiútok vůči 

tomuto času – tedy o zabavení se, zahnání dlouhé chvíle (Zeitvertreib), resp., jak říkáme v češtině, o 

„zabíjení času“ (kreslím si do sešitu, scrolluji pod lavicí na mobilu, pozoruji ptáky na parapetu). 

Úspěšnost těchto pokusů následně kontroluji (resp. jejich neúspěšnost – neschopnost odpoutat mě 

od vlekoucího se času – demonstruji) pohledem na hodinky, na kterých mě zajímá jediné – jak 

dlouho tu ještě musím sedět?

Z perspektivy náladového odhalování možností lze myslím říci, že taková nuda hrozí ve chvíli,  

243 Srov. kap. 1.2.3.. a kap. 1.3.3. této práce.
244 GdM, § 21, s. 123-132.
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kdy se  realizace  určité  přímočaré  parciální  možnosti,  kterou  nám skýtá  nějaká  věc  /  záležitost 

(nastoupit  do  vlaku a  odjet,  splnit  předmět  ve  škole,  přečíst  knihu nebo se  kouknout  na  film) 

neúměrně vleče. Z nějakého důvodu u této možnosti setrváváme, ale tato možnost přitom není sto 

smysluplně naplnit čas, kterým nás u sebe drží. Tento čas není pozadím pro členitost jednotlivých 

na sebe smysluplně navazujících kroků a úkolů, které by v sobě konkretizovaly náš celkový zájem o 

věc, a do kterých bych se tak mohl zaujatě ponořit. Zadržující, táhnoucí se čas na sebe v takové 

nudě strhává pozornost a ukazuje se jako jednotvárná sekvence, dokonale ilustrovaná náhle žalostně 

pomalým tempem hodinových ručiček. Na možnosti, kterou nám skýtá věc, už nás zajímá jenom to, 

abychom ji konečně měli za sebou. Naše zainteresovanost na ní se proto nepropisuje do časového 

průběhu jejího dosahování, ale upíná se pouze k očekávanému a stále nepřicházejícímu konci.

Druhou, hlubší podobu nudy Heidegger ilustruje na zážitku večera, který je záměrně vyhrazen 

nezávazné zábavě v příjemné společnosti.  Rozhodně tu nejde o nepovedený,  nudný večírek,  ze 

kterého chci už zmizet, a který by bylo možné popsat podobně jako nudnou přednášku. Zatímco v 

prvním případě mě nuda utiskuje a explicitně na mě „zírá“ z nudné věci, v tomto případě je nuda 

mnohem subtilnější – to, že jsem se vlastně nudil,  na mě naléhá až v určitém odstupu od toho 

„nudného“. Tato nuda není nějak exkluzivně spojena s večírky v německé lepší společnosti, lze si ji 

myslím stejně tak dobře ukázat třeba na určitém typu trávení času na sociálních sítích nebo hraním 

počítačových her.245

Pro dnešek cítím, že už nic kloudného neudělám. Odložím tedy práci a abych na chvíli vypnul 

hlavu, nemusel nic plánovat a zároveň měl záruku, že půjdu „nějak rozumně“ spát, zapnu si ještě na 

dvě hodiny nějakou počítačovou hru. Nechci se složitě orientovat v žádné novince ani soutěžit s 

náctiletými  profesionály  v  kompetitivním  prostředí  online  her,  volím  tedy  nějakou  starou 

spolehlivou klasiku.246 Při hraní jsem zcela zaujat možnostmi, které mi hra nabízí a které zároveň už 

mám dostatečně zvládnuté, aby mě v nich typově nic nemohlo překvapit. Každá možnost je tak pro 

mě už předem spojena s řešením, o kterém nemusím přemýšlet. Mohu se spolehnout na svou do 

jisté  míry automatizovanou schopnost,  která  mé hraní  koordinuje  podle přirozeného a rámcově 

předvídatelného průběhu hry.  Tento průběh je zároveň dost rozmanitý a poutavý na to, aby hra 

celkově zaměstnávala mou pozornost – různé variace na známá témata vytvářejí dojem novosti, a 

brání tak nebezpečí monotónního klikání. Čas se mi rozhodně nevleče, ale ani neutíká vzhledem k 

nějakým cílům příliš rychle – spíše stojí ve specificky dekontextualizovaném „teď“, ve kterém svou 

bývalost  nechávám  za  sebou,  budoucnost  odkládám  na  zítřek,  a  přenechávám  se  samospádu 

245 Což pochopitelně nemyslím tak, že by jedno či druhé nutně muselo být nudné – stejně tak Heideggerovi nejde o 
kritiku večírků.

246 Třeba Age of Empires II nebo Max Payne.
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činností,  které  mi  skýtá  přítomnost  –  toto  teď  jsem  si  koneckonců  vyhradil  právě  na  takové 

„přepnutí“ z času obvyklých starostí.247

Za dvě hodiny vypnu počítač a jdu spát, a právě v tomto momentu mne může (bez nutnosti 

nějaké reflexe – v unaveném povzdechnutí, v periferně pociťované prázdnotě) náhle připadat můj 

večer  jako  vlastně  nudný.  Takový  moment  není  podle  Heideggera  žádným  dodatečným 

hodnocením, ale odhalením hlubší nenápadné nudy, která skutečně pronikala mým večerem – nudy 

která vychází ze mne samého, nikoli z nahodile mě zadržující nudné věci. Čas, který jsem si sám 

vyhradil pro takové stojící teď vyhrazené nezávazné a naprosto volně se odvíjející zábavě, je čas, ve 

kterém jsem sám sebe v takovém teď zadržel, a zábavou jsem se svého času nenápadně zbavil. 

Večer se mi teď ukazuje jako nudný právě proto, že jsem se pouze bavil. Z času zábavy na mě 

zpětně dýchá nudná prázdnota jako to, vůči čemu byla zábava protipohybem. Zábava, která takto 

pouze „zaplnila prázdno“, se tak ale zcela vyčerpala a uzavřela v tomto dekontextualizovaném teď. 

Sebe samého jsem „pro teď“ odložil na vedlejší kolej a naprosto se míjel se vším, o co mi vlastně 

jde (tedy s vlastními možnostmi) – nechal jsem se zcela pohltit hladkým průběhem lehkého utracení 

vyhrazeného času.248 Na rozdíl od skutečně povedeného večírku nebo od hry, která mne překvapí a 

ukáže mi něco nového, je ovšem z právě prožité zábavy zjevné, že jsem se dnes nesetkal s žádnými 

občerstvujícími jinými možnostmi mne samého, které by mi poskytovaly jiný pohled na sebe a na 

svět, a skrze které bych se mohl ke svým širším možnostem vrátit „odpočinutý“ a s obnoveným 

zájmem. Naopak – takto utracený čas  vůbec nesouvisel  se mnou samým, zcela  se vyčerpal  na 

hladké vyplnění prázdného teď, po kterém znovu nastává ordinérní čas k realizaci mých širších 

možností, které tu zatím netknutě „stály“.

 3.2 Základní nálada hluboké nudy

V prvních dvou podobách mi nuda odlišnými způsoby ukazuje, jak se to se mnou má vzhledem k 

nějaké světské možnosti – v prvním případě mě věc nudí specifickým odpíráním realizace nějaké 

parciální možnosti, v druhém případě se nudím sám svou možností čistého „zabavení se“, která se 

míjí s tím, o co mi vlastně jde. Krok ke třetí podobě nudy – k základní náladě hluboké nudy – je 

ovšem krokem za jednotlivé světské možnosti věcí a konkrétní situace, a proto tuto nudu také podle 

Heideggera není možné jednoduše vztáhnout k nějaké typické situaci.  V takové nudě mě náhle 

přepadá „nudno“, které smazává všechny věcné rozdíly a padá plošně na vše, včetně mne samého, 

jako mrholivý déšť („je nudno“ – „es ist einem langeweilig“ ve stejném gramatickém smyslu jako 

247 GdM, § 25, s. 189. To samozřejmě neznamená, že by mé činnost v rámci tohoto „teď“ samy neměly časovou 
strukturu spolukonstituovanou bývalosti a budoucností, ale jde o bývalost a budoucnost pouze „v rámci“ teď tohoto 
večera, která se nechává určit z toho, co se přítomně nabízí.

248 GdM, § 25, s. 182.
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„prší“ – „es regnet“).249 Heidegger možnost propuknutí takové nálady nezávazně zasazuje do kulis 

nedělní odpolední chůze ulicemi velkoměsta,250 na mě taková nálada číhá nejspíše při cestě domů 

metrem ze školy nebo práce.

V náhlém zlhostejňujícím vyrovnání  jsoucna vcelku do jednolité  šedivé  nezajímavosti  tu  už 

nevystupuje žádná konkrétní věc, činnost ani možnost mne samého, vzhledem ke které by se můj 

čas mohl vléci, nebo u které by mohl stát, která by mě hrozila zadržet a zanechat prázdným a proti 

které bych tak mohl zakročit pokusem o zábavu.251 Hluboká nuda mě nezadržuje v dlouhé chvíli 

vlekoucího se času nebo stojícího teď. Dlouhá chvíle, která nenechá žádnou konkrétní věc vystoupit 

do popředí, ale zadržuje mě a přitom mě zanechává prázdným právě u jsoucna vcelku, objímá náhle 

celkově se slévající čas mého bytí tu, kterému už chybí jakákoli členitost a artikulace. V takové 

nudě se vše, co bylo, je a bude, náhle sjednocuje do jedné celkové lhostejnosti. Každé jednotlivé 

jsoucí se ukazuje jen jako instance odpírajícího se jsoucna vcelku,252 a protože mě už nezajímá 

žádná konkrétní světská možnost, čas mého bytí tu už není artikulován ničím konkrétním, o co v 

něm jde. V hluboké nudě mě tak zadržuje čas mého bytí-tu vcelku, protože na mě doléhá jako 

„nekonečně“  dlouhá  chvíle  –  chvíle,  která  mne  zanechává  prázdným,  protože  mě  odkazuje  na 

jsoucí,253 které mi ale už neskýtá nic, čím bych se mohl zabavit.

Celkové odpírání se jsoucna tu zjevně má jinou podobu než ve výše zmíněném zoufalství ze 

ztráty milovaného druhého, kde je ztráta zainteresovanosti na vlastních možnostech a na jsoucnu 

vcelku spojena s krachem jedné základní životní možnosti. Jsoucí se tu ale neodpírá ani tak, jak se 

odpírá v úzkosti – nuda má sice s úzkostí společné to, že všechny světské možnosti jsou v těchto 

náladách náhle co do svého konkrétního obsahu irelevantní, ale zatímco v úzkosti věcné rozdíly 

ustupují do pozadí vzhledem k náhlé nesamozřejmosti a divnosti toho, že jsoucí je (tedy vzhledem k 

bytí a ničemu jako naléhavým možnostem), v nudě je jsoucí vcelku irelevantní právě jako to dávno 

známé a nezajímavé, co se zkrátka vyskytovalo, vyskytuje a vyskytovat bude. Artikulací hluboké 

nudy by snad mohla být otázka adresovaná jsoucímu vcelku – „no a co má být?“ V nudě se mi 

jsoucno vcelku (jehož jsem součástí) odpírá právě proto, že je jako skutečnost, která se má „zkrátka 

tak“, skrz naskrz samozřejmé a předvídatelné – jsem si už v principu jist vším, co mi může jsoucí  

nabídnout, věcný smysl jsoucna je fixován a vztah k jsoucnu „z možností“ je tak degradován už jen 

na odhadování pravděpodobnosti různých, předem známých „možných“ průběhů. Jsoucí vcelku je 

naprosto nepřekvapivé, jeho skutečnost není vystavena negativitě možné jinakosti a jsoucno (včetně 

249 GdM, § 25, s. 182.
250 GdM, § 30, s. 204.
251 GdM, § 31, s. 208.
252 Ibid., s. 210.
253 Ibid., s. 212.
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mne)  proto  limitním způsobem ztrácí  svůj  možnostní  charakter  –  není  proč  se  na  konkrétním 

smyslu jsoucího angažovat, protože je zcela skryto, že by mohlo být jinak, nebo že by mohlo také 

vůbec nebýt. Bytí jsoucna se tu tedy vůbec neukazuje jako možnost, ale jako zcela nezajímavá a 

dávno známá skutečnost, která nepřipouští žádné alternativy.

Nevyvrací ale taková interpretace hluboké nudy základní pojetí  nálady jako setkání s  vlastní 

zainteresovaností  na  nějaké  možnosti  mého  bytí?  Pokud  mi  v  nudě  nejde  o  žádnou  konkrétní 

světskou možnost a ani samotné bytí se tu jako možnost nejeví, nerozpadá se tu samo základní 

určení pobytu – že mu v jeho bytí o toto bytí z nějaké možnosti jde?

V hluboké nudě skutečně dochází k limitní ztrátě zájmu o vlastní bytí, tato ztráta ale zjevně nemá 

podobu konce vztahu k bytí a přeměny pobytu ve výskytové jsoucno. V hluboké nudě jsem přeci  

stále jsoucnem zasažen a bytí nějak (totiž jako pevně dané skutečnosti) rozumím. To, že je mi zcela 

skutečné jsoucí vcelku lhostejné, mi v hluboké nudě právě lhostejné není, naopak to na mě naléhá 

jako otravné, dusivé, únavné a nesnesitelné. To, co jsoucnu vcelku chybí, co je zcela skryto a čeho 

ztrátu mohu pociťovat tak palčivě, že mi v hluboké nudě naprosto znemožňuje se do světa ponořit, 

je právě možnost. Jak jsme ale výše opakovaně viděli, ztráta možnostního charakteru existence ve 

smyslu  útěku před  vlastním bytím jako možností  je  sama základní  možností,  která  k  existenci 

nevyhnutelně patří.254 Tato možnost, která mě skrz naskrz ladí v základní náladě hluboké nudy je do 

extrému  dovedená  a  limitně  „realizovaná“  možnost  neautentické  existence  –  tedy  upadání  ve 

smyslu útěku před ohrožením, které na mě číhá v úzkosti.

Pokud upadající „obrana“ již vydobyté skutečnosti oproti potenciálně destabilizující možnosti 

dospívá tak daleko, že své možnosti  jako možnosti už nikdy neuchopuji  – tedy nikdy se vážně 

nevystavuji negativitě  jiných možností a v posledku vlastnímu nebytí jako kdykoli možné ztrátě 

všech možností  –  může se mi  takto celkově „zajištěné“  jsoucí  náhle  vcelku odepřít  jako zcela 

nudné.  Věcným  smyslem  jsoucna  jsem  si  tak  samozřejmě  jist,  že  už  v  zárodku  potlačuji  a 

nepřipouštím jiné možnosti, a proto naprosto ztrácím cit pro možnost proměny nebo ztráty tohoto 

smyslu. V kýženém bodě absolutní stability, o který mi touto obranou jde, jsoucí vcelku ale ztrácí 

charakter toho, k čemu bych se vůbec mohl a měl zainteresovaně vztahovat a o co bych se mohl 

zasazovat.

Pokud nám úzkost dává pocítit vlastní bytí jako možnost, která suspenduje základní tendenci 

každodennosti (tendenci k odvratu od této možnosti ke konkrétním věcem ve světě), v hluboké nudě 

nás  proniká  možnost limitního  podlehnutí  této  tendenci,  „dokonaného“ odvratu  od  bytí  jako 

možnosti.  V  hluboké  nudě  jsme  tedy  zadrženi  vlastní  možností  neautenticity  jako  celkové 

254 Srov. kap. 2.2. této práce
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„zapomenutosti na bytí“ – totiž na bytí jako možnost. Pokud pro realizaci již uchopených možností 

zcela zakryjeme jejich (a tedy náš) možnostní charakter, hrozí nám, že svět společně s námi ztuhne 

do již v principu poznané, nehybné, resp. už jen předvídatelně „fungující“ reality,  ve které sice 

možná  sehrávám  nějakou  předem  danou  „roli“,255 ale  ztrácím  přitom  kontakt  s  „hybným 

momentem“ mé existence.  Tento základní  hybný moment je  naopak původně odkryt  v  úzkosti. 

Tento základní hybný moment je možnost být,256 která je jako možnost zásadně problematická – je 

prostoupena negativitou a právě takto ji musím na sebe brát jako břemeno, záhadu, tajemství.

V  hluboké  nudě  mě  naopak  utiskuje  chybění této  „bytostné  tísně“  („Ausbleiben  einer 

wesenhaften Bedrängnis“).257 Toto chybění je pociťováno právě v odříkání se nesnesitelně nudného, 

pouze „skutečného“ jsoucna,  které  Heidegger  interpretuje  jako volání  (Anrufen)  možností.  Toto 

volání  –  tedy  nuda  sama,  v  nesnesitelnosti  nudy pociťovaná  nelhostejnost  toho,  že  je  mi  vše  

lhostejné – nás tlačí na samotný vrchol (Spitze) toho, co pobyt umožňuje právě jako jsoucno, které 

je tak,  že být může.258 Tímto vrcholem, k němuž jsme v nudě volání,  je okamžik odhodlaného 

autentického  převzetí  vlastní  existence  jako  možného  bytí259 –  tedy  jako  existence  konečné, 

prostoupené  negativitou  a  stále  vykloněné  do  možnosti  ničeho.  Z  výše  provedené  interpretace 

úzkosti je ale zřejmé, že toto volání je voláním (latentní) úzkosti.260

Pokud zainteresovanosti na samotném faktu, že jsoucí je (vzhledem k odhalené možnosti ničeho) 

tkví v náladě úzkosti a všechny nálady jsou tak modifikací úzkosti jako konkrétní pociťované vazby 

ke  konkrétním možnostem,  jak být  (na  čem být  zainteresován),  je  i  hluboká  nuda  modifikací 

úzkosti. Hluboká nuda jako modifikovaná úzkost je pak sama latentně přítomná – v každodennosti 

se  proměňuje  v  jiné  nálady doprovázející  náš  útěk  před  hlubokou  nudou,261 která  je  ale  sama 

255 Takové „role“ pro nás podle Heideggera vymýšlí různá kulturně-filosofická hodnocení současné situace, která tak 
ve skutečnosti ukazují vše-prostupující hlubokou nudu: Jsme si sami tak nudní, že pro sebe musíme hledat role. 
GdM, § 18, s. 115.

256 GdM, § 31, s. 215-216.
257 GdM, § 38, s. 244.
258 GdM, § 31, s. 216.
259 GdM, § 38, s. 245-49.
260 Srov. kap. 2.7. této práce
261 Zvláště „nijakou náladu“, kterou Heidegger v Bytí a čase opakovaně s každodenností, interpretuji takto – jako 

náladu takového ponoření do světa, které nás nenápadně utahává a otravuje, protože samo nevychází primárně ze 
skutečné zainteresovaností na dané možnosti, ale spíše z potřeby potlačit hrozící nudu. Jinou modifikací hluboké 
nudy by mohla být nálada provázející těkavou zvědavost – tedy hon za vším novým, který ale u ničeho nesetrvá, 
protože v něm ve skutečnosti jde jen o zaplašení nudy nějakou novinkou. Důraz, který Heidegger na tyto nálady při 
analýze každodennosti klade, myslím prozrazuje zásadní napětí mezi snahou o normativně neutrální, ontologický 
popis neautenticity, a východiskem v popisu vlastní zkušenosti současné každodenností, kterou ale (mám za to) 
Heidegger již v Bytí a čase v nerozvinuté podobě chápe právě jako bytostně nudnou, nebo alespoň specificky 
„upadlou“. Proto si myslím, že „moralizující tón“ analýz autenticity a neautenticity ve skutečnosti vychází z tohoto 
Heideggerova paušalizujícího pojetí současnosti, nikoli z ontologického jádra rozdílu neautenticity a autenticity. 
Mám za to, že účinná kritika tohoto moralizujícího tónu by se měla zaměřit právě na Heideggerovu interpretaci 
současnosti, a ukázat, že ji fundamentální ontologie v této podobě nepotřebuje, a že je naopak pro vlastní 
fundamentálně ontologické cíle zatemňující a zkreslující.
Taková kritika přesahuje možnosti mé práce. Můj postoj je takový, že ačkoli je Heideggerova fenomenologická  
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výrazem útěku před úzkostí. Hluboká nuda je nejzazším opakem explicitní úzkosti, ale právě jako 

nesnesitelná nálada nás k tomuto opaku (resp. k odhodlané „připravenosti k úzkosti“) tlačí.

Pokud interpretuji hlubokou nudu jako „opak“ úzkosti, na rozdíl od rozšířené chybné tendence 

připisovat úzkosti a nudě podobnou roli,262 je ale zároveň hned třeba zdůraznit, že nuda a úzkost 

netvoří dva stejně původní póly, mezi kterými by se existence jako taková „pohybovala“. Nuda je 

možná pouze jako proměněná – tedy limitně potlačená – původní úzkost, a nudu je také (na rozdíl  

od úzkosti) možné  protrhnout a  překonat,  a to právě odhodlaným převzetím vlastní negativity / 

možnosti, které od úzkosti neutíká, ale je k ní připraveno.

Tato  extrémní  možnost  naprostého  zakrytí  úzkosti  –  hluboká  nuda  –  je  podle  Heideggera 

základem současné dějinné podoby našeho rozumění bytí. Zatímco upadání jako základní tendence 

každodennosti nevyhnutelně patří k pobytu jako takovému, hluboká nuda není základní náladou, 

kterou by v sobě pobyt nevyhnutelně nesl. Mám za to, že tematizace nudy a jiných základních nálad 

v  Základních pojmech metafyziky vůbec  nedokládá Heideggerovo přehodnocení  nebo odmítnutí 

předchozí interpretace úzkosti. Jak je z výše řečeného patrné, pro komplexní interpretaci nudy je 

naopak třeba chápat exkluzivní postavení úzkosti jako „nejzákladnější“ základní nálady, která nudu 

samotnou umožňuje.

Mám  za  to,  že  Heideggerova  tematizace  nudy  jako  základní  nálady  předznačuje  ještě  ve 

fundamentálně ontologickém rámci posun v Heideggerově přístupu k otázce po bytí,  který sám 

Heidegger později charakterizuje jako obrat (Kehre). Centrum Heideggerova zájmu se ve třicátých 

letech přesouvá od transcendentální struktury podmínek možnosti toho, že bytí vůbec je zjevné,263 k 

analýza nudy přesvědčivá, „ontologická“ (resp. později „básnicky myslitelská“) perspektiva neskýtá potřebné 
nástroje k analýze společenské, politické a kulturní reality naší doby, a pojetí současnosti jako bytostně nudné, jež 
Heidegger vydává za „vyhmátnutí“ její podstaty, je ve skutečnosti extrémně hrubý a ve své paušálnosti 
nepřesvědčivý pokus o postulování nějakého jednoho dominantního „postoje k bytí“, který vládne celou západní 
civilizací. Tento „ontologický“ soud o současnosti myslím přehlíží podstatné rozdíly v rozmanité pluralitě různých 
svářících se rozvrhů světa v rámci naší civilizace, které rozhodně všechny nelze pochopit „z nudy“. Toto 
ontologické „glajchšaltování“ rozmanitých tendencí v západní civilizaci a jejich redukování na reakce na hlubokou 
nudu pak přirozeně otevírá dveře politicky extrémně naivní a nebezpečné představě, že celocivilizacní nudu může 
protrhnout rozhodný čin vůdce, který probudí německý národ k jeho „osudovým“ možnostem, z nichž může tento 
„duchovní“ národ v boji spasit nihilisticky znuděnou Evropu.

262 Zdá se, že např. Ondřej Švec vykládá základní nálady takto jednotně, jako by úzkost a hluboká nuda ukazovaly 
jsoucí vcelku ve stejném nebo velmi podobém světle. Švec, Ondřej, Moods and Emotions, In: De Santis, Daniele; 
Hopkins, Burt C.; Majolino, Claudio, (eds.) The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological 
Philosophy, Routledge, 2020. Podobně vykládá vztah těchto dvou nálad i Patočka – jako by se lišily pouze jakousi 
mírou, v níž nás zasahuje nesmyslnost jsoucího vcelku, která má ale v obou náladách stejný smysl a původ. Patočka, 
Jan Úvod do fenomenologické filosofie, Praha, OIKOYMENH, 2003, str. 105.
Na toto místo z Patočky také odkazuje a tuto interpretaci kritizuje Kvapil, Ondřej, Smysl otázky po smyslu bytí - K 
problému soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was ist Metaphysik?, 2015, s. 29-30.
Na druhou stranu ale tuto zkratkovitost místy podporuje sám Heidegger, když v krátkých poukazech na různé 
základní nálady někdy neupozorňuje na (mám za to, že zásadní) rozdíly mezi nimi. Viz např. Heidegger, Martin, GA 
40, Einführung in die Metaphysik, Klostermann, Frankfurt a/M, 1983, s. 3-4.

263 Přičemž v rámci fundamentální ontologie působí paradoxně, že tato struktura sama musí být myšlena jako ve svém 
základním rozvrhu „nedějinná“ – ovšem nikoli proto, že by šlo o nějaké nečasové ideální „základní“ jsoucno, ale 
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myšlení  „dějin  bytí“.  V  dějinách,  které  už  nejsou  tematizovány  z  perspektivy  založení  jejich 

možnosti  v pobytu,264 ale  jsou naopak myšleny „z perspektivy bytí  samého“, jde o to zachytit, 

jakým konkrétním způsobem (tedy z jakých možností našeho „bytování“) se nám bytí v různých 

dějinných  epochách  odkrývá různě,  a  tím se  (protože  jde  stále  o  odkrytí  z  možnosti  vůči jiné 

možnosti, které předpokládá samotné nic a bytí jako možnosti) zároveň nutně i různě skrývá. V 

rámci  takto  posunutého  tázání  se  do  ohniska  Heideggerova  zájmu  dostávají  právě  „dějinné“ 

základní  nálady,  ve  kterých  je  dějinně  situovanému  člověku  dán  základní  postoj  k  bytí,  resp. 

základní  rozvrženost  bytí  v  určitém  vějíři  možností,  do  kterých  je  vržen  díky  příslušnosti  ke 

konkrétní společnosti a tradici. Nakolik jsem schopen další cestu Heideggerova myšlení sledovat, 

domnívám  se  ale,  že  Heidegger  zvláštně  nedějinnou  (protože  ze  všech  konkrétních  dějinných 

možností vyřazující) a osamocující úzkost ve výše vyloženém smyslu i nadále chápe a  potřebuje 

jako náladu základní ve význačném smyslu, která je v pobytu latentně přítomná stále. To dokládá 

např. doslov k Co je Metafyzika?, který Heidegger píše o dvacet let později a od svého radikálního 

pojetí úzkosti jako exkluzivní základní nálady se zde nijak nedistancuje. I zde úzkost vystupuje jako 

nálada,  v  níž  nás  náhle  zřejmá  „propast  hrůzy“  („Abgrund  des  Schreckens“)265 z  ničeho  staví 

tematicky před záhadu, která stále hlodá v pozadí každého věcného a dějinně ukotveného smyslu: 

že jsoucí je a nikoli není.

proto, že jde o strukturu samotného konečného času, z něhož je bytí (a na tomto základě jsoucno) konkrétním 
způsobem zjevné skrze nějaký možný, tedy konečný a stále ohrožený smysl.

264 Srov. SuZ, §§ 72-77, s. 372-404.
265 Heidegger, Martin, Nachwort zu: Was ist Metaphysik?, in: Wegmarken, Frankfurt a./M. 1976, str. 308.
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Závěr

V  předložené  interpretaci  základních  nálad  jsem  se  snažil  skrze  tento  klíčový  koncept 

fundamentální ontologie ukázat základní problém, od kterého se Heideggerovo myšlení odvíjí – 

problém bytí.

V první  části  práce  jsem se  zabýval  východisky fundamentální  ontologie,  a  Heideggerovou 

obecnou  analýzou  rozpoložení  v  Bytí  a  čase.  Při  interpretaci  Heideggerova  výkladu  klíčových 

momentů struktury naladěnosti jsem narazil na dva problémy: 1.) Heidegger neopodstatněně tvrdí, 

že  v  náladách  obecně  se  setkáváme  s  vlastním  bytím  jako  s  břemenem,  a  2.)  z  této  (jinak 

fenomenologicky  přesvědčivé)  analýzy  není  zřejmé,  jaký  vlastně  má  být  její  fundamentálně 

ontologický význam – jak má dokládat základní tezi, že primárně rozumíme bytí, a teprve to nám 

umožňuje vztahovat se ke jsoucnu. Z výkladu vztahu rozpoložení a rozumění jsem vytěžil klíčový 

interpretační „pokyn“ pro další práci: interpretovat nálady z vazby na možnost, ke které nás ladí.

V druhé,  centrální  části  práce  jsem se  zaměřil  na  interpretaci  Heideggerova  pojetí  základní 

nálady úzkosti, která má jako zkušenost se samotným bytím-ve-světě fenomenologicky ospravedlnit 

tezi o primárnosti rozumění bytí.

V prvním kroku jsem sledoval, jak k tomuto úkolu Heidegger přistupuje v Bytí a čase: nejprve 

negativním vymezením úzkosti oproti každodennosti, kterou Heidegger vykládá jako upadající útěk 

před úzkostí, a následně pozitivním výkladem úzkosti, ve které na nás bytí-ve-světě naléhá  jako 

možnost.  Teze,  že  k bytí  jako k možnosti  se  vztahujeme (netematicky)  stále,  vedla  k rozlišení 

explicitní a latentní úzkosti a ke ztotožnění latentní úzkosti s naladěností jako takovou. Tento výklad 

jsem nicméně nakonec  hodnotil  jako sám o  sobě  nedostatečný.  Úzkost  v  § 40.  Bytí  a  času je 

představena tak, že se nabízí ji bez dalšího pochopit jako zkušenost s vlastní svobodou. V takové 

interpretaci se ale znovu ztrácí to ontologicky podstatné – primárnost rozumění samotnému bytí.

V druhém kroku jsem proto sledoval pojetí úzkosti v Co je metafyzika?, kde je úzkost vyložena 

jako zkušenost s ničím. Úzkost byla vymezena oproti jiným základním náladám (zejména oproti 

zamilované radosti a zamilovanému zoufalství), které ukazují jsoucí vcelku, ale zakrývají při tom 

nic.  Jádrem  mé  interpretace  bylo  vyložení  ničeho  jako  možnosti,  společně  s  níž  rozumíme  i 

samotnému  bytí  jako  možnosti.  Společně  s  novým  uchopením  latentní  úzkosti  jako  stálého 

„vyklonění do ničeho“ tak byla doložena teze o primárnosti rozumění bytí, a zároveň teze, že úzkost 

je exkluzivní základní náladou.

Ve třetím kroku jsem pak propojil tuto interpretaci úzkosti s výkladem autentické existence v 
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Bytí a čase – okamžiku odhodlanosti, který spočívá v převzetí vlastní negativity. Tuto negativitu 

jsem na dvou rovinách (negativity vrženosti a rozvrhu) sledoval až k jejímu původu: samotnému 

ničemu,  jak  se  nám  ukazuje  v  úzkosti  a  jak  je  jako  vlastní  možnost  převzato  v  předběhové 

odhodlanosti. Tato interpretace zdůvodnila nutnou vazbu úzkosti a odhodlanosti, která je k úzkosti 

„připravena“,  a také ukázala zásadní roli  nálad obecně pro možnost autentického rozvrhu. Hlas 

svědomí, který volá pobyt k odhodlanosti, volá v mé interpretaci právě různým způsobem z různých 

nálad, protože tyto nálady jsou modifikacemi úzkosti. Nakonec jsem poukázal na  možné spojení 

odhodlanosti  s  jinými základními náladami,  zejména s radostí,  a  tvrdil  jsem, že toto spojení  je 

zásadně jiné než její spojení s úzkostí a že tyto nálady jsou také modifikacemi úzkosti.

V poslední části práce jsem se zaměřil na interpretaci hluboké nudy, kterou jsem interpretoval 

jako náladu „opačnou“ k úzkosti, a to jako její nejzazší potlačení. Výkladem hluboké nudy jako 

dějinné nálady současnosti jsem nakonec nastínil posun Heideggerova myšlení k „dějinám bytí“, a 

důvod, proč se tu Heideggerova pozornost dále zaměřuje na jiné základní nálady než úzkost. Podle 

mé interpretace tento posun nijak nevyvrací, ale naopak stále předpokládá, předchozí pojetí úzkosti 

jako základní nálady v exkluzivním slova smyslu.

Na předchozích stranách jsem se pokusil o co nejvstřícnější interpretaci Heideggerova myšlení – 

ne proto, že bych chtěl Heideggera mermomocí nějak „bránit“, ale proto, že jsem při studiu zkrátka 

dospěl  k  tomu,  že  velká  část  různých  kritik  Heideggerova  myšlení  (včetně  mé  vlastní  kritiky 

výjimečného postavení úzkosti, která mou práci na začátku motivovala) se zkrátka míjí s tím, o co 

tomuto  myšlení  jde,  a  co  na  něm sám považuji  za  nejzajímavější:  radikálně  nové  porozumění 

samotnému bytí jako možnosti, která se mě bytostně týká. Proto jsem se v průběhu práce snažil 

oddělit to, co mi na Heideggerově argumentaci připadá podstatné, od toho, co je pouze dobové,266 

podmíněné Heideggerovým osobním naturelem a pohledem na současnost,267 nebo jen na určitém 

místě  nedostatečně rozvedené a  formulované potenciálně zavádějícím způsobem.268 Myslím si  a 

doufám, že tento můj přístup není výrazem nedostatku kritického odstupu, ale vychází z toho, že 

každá skutečně nosná kritika nějaké filosofie (ke které sám v této práci už nedospívám) se musí  

odrazit  od  takové  interpretace,  která  tuto  filosofii  ukáže  v  její  co  možná  největší  síle  a 

přesvědčivosti.

266 Např. důraz na záměnu úzkosti a strachu (kap. 2.5.)
267 Např. zbytečně moralizující tón analýz neautenticity, který tematizuji opakovaně a snažím se oproti němu 

zdůrazňovat „neutrální“, věcně přesvědčivé ontologické jádro této koncepce.
268 Např. zdánlivě reduktivně „instrumentální“ pojetí nitrosvětského jsoucna (kap. 1.2.2.) nebo „nedotažené“ pojetí 

úzkosti z Bytí a času (2.5).
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