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1. Úvod 

„ ‚A lidé jdou, aby se podivovali výšinám hor a nesmírným vlnám moře 

a přeširokým proudům řek a hranicím Oceánu a drahám hvězd, a o sebe 

nedbají‘ … Knihu jsem zavřel rozhněván na sebe, že i teď obdivuji věci pozemské – 

já, který jsem se měl již dávno poučit od pohanských filosofů, že mimo ducha nic není 

hodno obdivu a že před jeho velikostí nic není velké.“ 

F. Petrarca vs. Sv. Augustin na Mont Ventoux., 1336 AD 

Zmínku o Petrarcově výstupu na Mont Ventoux můžeme nalézt téměř 

v každé práci, která se zabývá historickým vývojem krajiny, resp. lidského 

vztahování k něčemu takovému, jako je krajina. Obvykle bývá považován za 

první realizaci turistického výkonu a rovněž za první estetickou reflexi. 

Obvykle je také obojí zpochybňováno1. Na druhou stranu z pohledu tématu 

této práce je úplně jedno, jestli Petrarca výstup uskutečnil nebo ne. Dokonce 

nám je tak trochu jedno, jestli je svědkem nějaké zásadnější proměny toho, 

jakým způsobem chápeme vztah mezi člověkem a přírodou. Jde nám o 

krajinu. A vystačíme si při tom i s krajinou ve vzpomínce, s krajinou 

představovanou či úplně smyšlenou, pokud jsou tyto postaveny na nějaké 

původní zkušenosti s krajinou. 

Z dopisu, ve kterém Petrarca výstup popisuje, se pokusíme využít více 

než jen zmiňovanou citaci. Rádi bychom totiž Petrarcův výstup zneužili jako 

                                             

1 Zpochybněno bylo jak Petrarcovo prvenství (horu slezl na začátku 14. století filosof 

Jean Buridan a existují i záznamy o výstupech z 10. století), tak samotný fakt, že horu slezl. 

Dopis je některými vědci považován za fiktivní, napsaný ve skutečnosti o 15 let později, 10 

let po smrti adresáta Francesca Dionigi da Borgo San Sepulcro. Wikipedia: Open Encyclopedia: 

Ascent of Mont Ventoux [online]. c2007 [cited 8. 05. 2007]. From WWW: < 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ascent_of_Mont_Ventoux>. Petrarcův přínos pro estetickou 

evaluaci krajiny a přírody zpochybňuje např. STIBRAL, K. Proč je příroda krásná? Estetické 

vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005. 
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ilustraci pro to, co vlastně chceme říct. Jde nám o pochopení základního 

rozvrhu, ve kterém se děje zakoušení krajiny. A je to myšleno velmi 

nekomplikovaně v intencích sádlovského „Krajina je to, kvůli čemu lezeme 

na rozhlednu“2. Proto se nám hodí Petrarca, který vystoupí na horu, prostě 

jen hledí do krajiny a hlavou se mu honí nejrůznější myšlenky. Je uchvácen, 

ale ještě to není to romantické uchvácení přírodní krásou. Krajina v ten 

daný moment je tématem této práce a definitoricky si ji označíme jako 

krajinu-motiv, protože hned v následující kapitole, jež je věnována zpřesnění 

problému, který s krajinou máme, se ukáže, že slovem krajina označujeme 

více různých věcí. Je třeba zmínit, že problémem krajiny jsme se již jednou 

zabývali3. Ale právě proto, že naše předchozí vypracování bylo poněkud 

nekonzistentní a vposled více zastírající než odkrývající, bychom rádi v této 

práci především trochu systematičtější a pozornější. 

Petrarca čte onen úryvek ze Sv. Augustina jako pokyn k tomu, aby se 

zahleděl do vlastního nitra a hledal to podstatné pro lidství i pro své 

konkrétní jednání. Hodláme v tomto dostředném pohybu Petrarcu tak 

trochu napodobit, proto se budeme krajinu jako motiv pokoušet hledat 

především v člověku. Máme totiž za to, že tato krajina je pochopitelná jen za 

předpokladu, že si ujasníme, jak funguje vztah mezi člověkem a světem. 

Odtud plyne „založení motivu krajiny“ a je zřejmé, že krajina by zde neměla 

být fyzicky zakládanou či stvořenou, nýbrž krajinou fundovanou, 

podloženou, smysluplně zdůvodněnou. 

Ku pomoci si tentokrát bereme Heideggerovo Bytí a čas, kterážto práce 

by nám měla poskytnout onen myšlenkový základ, na kterém bude možné 

postavit naše pokusy o detekování základních pohybů účastných při 

zakoušení krajiny. Proto bude klíčovou kapitolou rozbor toho, jak 

                                             

2 Cit. podle STORCH, D. Krajina není. In Krajina zevnitř. Praha: Malá Skála, 

2002, s. 9.  

3 ŠOLC, J. Esej o krajině. Bakalářský esej FHS UK, 2003. Práce měla totéž téma, ale 

vypracování bylo postaveno na fenomenologii percepce M. Merleau-Pontyho a 

zneužívaným příkladem byl P. Cézanne. 



Jiří Šolc: Založení motivu krajiny – Strana 6 

Heidegger rozumí prostorovosti člověka. Pokud se podaří tento základní 

rámec vydobýt, chtěli bychom přesněji určit, co to krajina jako motiv je a 

nakonec se pokusit i o načrtnutí strukturních momentů krajiny-motivu tak, 

jak se nám naznačily při zpracovávání poměrně různorodých textů 

z několika vědních oborů. Živíme naději, že se nám tak podaří ukázat 

krajinu v kulturologickém kontextu. Protože kulturologie jako svého druhu 

cestovatelství po různých vědních oblastech je podle nás plodná a v zásadě 

jedině možná tak, že si při proměně optik podržuje konkrétní téma. 

V našem případě to bude krajina. 

Stranou hlavního tématu bychom rovněž rádi tak trochu bezděky 

naznačili odpovědi na dvě otázky, které v minulé práci zůstaly tak říkaje 

viset ve vzduchu. První z nich je napojení krajiny-motivu na abstrahovanou 

krajinu jako fragment objektivizovaného prostoru. Druhá se ptá po napojení 

krajiny-motivu na kulturní pozadí, které zůstalo při traktování krajiny 

především z pohledu našeho vnímání poněkud pozapomenuto. Nicméně 

ani jednu otázku nebudeme vypracovávat do hloubky, spíše se v průběhu 

hledání krajiny setkáme s náznaky příslušných odpovědí. Nejprve tomu tak 

bude u Heideggerova založení prostorovosti člověka, které nabízí 

ontologický rozvrh jak pro rozpracování krajiny jako motivu, tak pro 

formalizaci prostorovosti do podoby srozumitelné přírodním vědám. 

Odpověď na druhou otázku by měla vyplynout ze zaklesnutí žité krajiny a 

krajiny jako motivu a pokusíme se ji ilustrovat pomocí několika 

historizujících kontextů, které budeme v průběhu práce otevírat. 

Zbývá zmínit ještě několik poznámek k metodologii. Porteous4 ve svém 

rozboru typologie metod zkoumajících percepci krajiny vyčleňuje skupinu 

přístupů, kterou označuje jako „humanistickou“ (oproti vědecky přísné 

„experimentalistické“, politicky akční „aktivistické“ a koncepční syntetizující 

skupině krajiných architektů a plánovačů). Tato humanistická perspektiva je 

označena jako kontemplativní, její přístup zdůrazňuje na povrchu to 

                                             

4 Porteous, J. D.: Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, New York 1996, 

s. 14. 
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jedinečné, ale zároveň intuitivně hledá univerzálie, je spekulativní, 

imaginativní, s holistickým sklonem. Nemáme tu smělost charakterizovat náš 

přístup všemi těmito pojmy, ale pokud by bylo třeba alespoň některé znich 

použít, domníváme se, že by to mohly být intuice a spekulace. Problém, který 

jsme si vytkli za cíl vyložit, ne-li vyřešit, a který bude ještě dopodrobna 

rozveden v následující kapitole, není – alespoň pokud lze z našich rešerší 

soudit – nijak extenzivně zpracováván, pročež bylo třeba se opřít tam, „kde 

to šlo“. 

Narozdíl od mnohých teoretizujících textů o krajině, které s oblibou 

staví na historickém vývoji krajinářství (ať už výtvarného, nebo přímo 

v prostoru realizovaného) či historicitou vzahu člověk vs. příroda, pokusili 

jsme se v této práci rozpracovat problém z trochu jiné strany. První část 

textu bychom rádi věnovali přesnější formulaci problému krajiny. Jak již 

bylo řečeno, bude se druhá v mnohém klíčová část věnovat Heideggerovu 

chápání vztahu člověka a světa a jeho pojetí prostorovosti tak, jak je 

formulováno v Bytí a času, a to ve snaze získat teoretickou půdu, na níž 

bychom mohli obhájit naše stanovisko stran rozdělení krajiny žité a krajiny 

jako motivu. Ve třetí (nejspekulativnější) části bychom se rádi pokusili o 

lokalizaci základních momentů při vnímání krajiny s nadějí, že se nám 

podaří se ke krajině jako motivu blíže dostat. Kde to bude možné, pokusíme 

se vykazovat naše stanoviska pomocí teoretických prací pokrývajících 

poměrně rozmanité spektrum věd od dějin umění, přes estetiku a filozofii, 

směrem k psychologizující humánní geografii5, kde to možné nebude, 

pokusíme se alespoň zdůvodnit proč zastáváme to které stanovisko. Jakkoli 

se tudíž tato práce může tvářit na první pohled vědecky, spíše než 

diplomovou prací, je takovým dalším a delším esejem o krajině. 

                                             

5 Máme zde namysli směr, který se v anglosaských zemíchoznačuje jako Human 

Geography. V čechách jsou kromě humánní geografie k nalezení i termíny geografie člověka a 

humanistická geografie. 
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2. Krajina jako problém 

V čem spočívá problém krajiny? O krajině se poměrně dost mluví a 

píše, často se oháníme krajinou „domova“, ukazujeme obrázky „exotických“ 

krajin, varujeme před krajinami „měsíčními“, krajinu žijeme, krajinu 

kultivujeme, ničíme a rekultivujeme a v neposlední řadě podrobujeme 

pečlivému zkoumání. Tváří v tvář této přehršli užití je obtížné nezačít se 

ptát, co to vlastně krajina je. 

Věda a zejména ta přírodní nám v tomto směru poskytuje poměrně 

jasnou odpověď: 

Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem 

popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a 

kulturních prvků a charakteristickou scenérií. K základním složkám krajiny patří 

reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk.6 

Krajina je v tomto pojetí vykládána, jako část zemského povrchu. 

Páteří takového výkladu je souvislý homogenní a v měřítku, o němž je řeč, 

v zásadě nezakřivený prostor, resp. jeho výsek, jeho část. V tomto prostoru 

jsou situovány jednotlivé vyjmenované složky, které vzájemně interagují. 

Oko pozorovatele se tohoto rozvrhu a dění nezúčastňuje (a pokud náhodou 

ano, je to irelevantní), což mu vydobývá velmi specifickou pozici v tom 

smyslu, že může být fakticky vzato v této krajině kdykoliv kdekoliv, je 

všudypřítomné ať už lokačně či co do měřítka. To s sebou nese určité 

výhody v tom, že může toto krajinné dění formalizovat, ať už pomocí pečlivě 

vystavěného deduktivního matematického systému, nebo tam, kde to není 

přímo matematicky možné, pomocí formalizovaných deskriptivních modelů. 

                                             

6 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Krajina [online]. c2007 [citováno 8. 05. 2007]. 

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajina&oldid=1733403> 
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Pro toto pojetí budeme dále používat označení krajina fragment prostoru, 

neboť jednak zmiňuje onu částečnost zmíněnou výše v definici, jednak 

poukazuje na určitý typ chápání prostoru, který tuto fragmentaci vůbec 

umožňuje. Historicky se toto pojetí krajiny vyvíjí právě s novověkým 

přírodovědným pojetím prostoru a přírodovědy jako takové. Z. Vašíček7 

poukazuje na to, že krajina, která se společenským tématem stala až 

s renesancí, se v evropském myšlení postupně emancipuje a objektivizuje 

s tím, jak se s koncem 18. století hromadně objektivizuje přírodověda i ten, 

kdo ji pozoruje. 

Krajinu jako fragment prostoru máme v sobě nějak zakořeněnou, je to 

jeden z implicitních způsobů jakým se ke krajině stavíme, když například 

bereme do ruky mapu, která je extrémním zjednodušením a schematizací 

této krajiny. Patrně je to důsledek přírodovědného světonázoru, kterým 

jsme coby děti syceni na školách a svůdností či nutkavosti onoho zvláštního 

chápání prostoru, které považujeme za přirozené. Ale k tomu se ještě 

vrátíme později. 

Tato vyabstrahovaná krajina nestojí v poli našeho chápání krajiny o 

samotě. Vědy o člověku mají (pochopitelně) tendenci rozumět krajině 

z lidské perspektivy. Mají k dispozici nepřeberné množství historických 

faktů, které ukazují na jedné straně rozmanitost toho, jak se člověk v krajině 

zařizuje a jak ji reflektuje, na straně druhé vykazují určité stabilní nebo 

přinejmenším souvislejší vzorce tohoto zřizování a reflektování. Krajina zde 

beze sporu tíhne k tomu být chápána jako nějaké jsoucno, byť měřítkem 

značně odlišné od těch, co jsou běžně po ruce. Ale je to vždy krajina chápaná 

z úhlu pohledu. 

                                             

7 VAŠÍČEK, Z. Osud krajiny, krajina osudu. In Proměny krajiny v českém malířství 20. 

století Praha: Národní galerie v Praze, 1998, s. 18-19. 
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Jako ilustrace nám může posloužit esej H. Svobodové8, který se 

explicitně věnuje vztahu člověka a krajiny. Krajina je zde přírodní prostor, 

jehož tvářnost je měněna v závislosti na interakci s lidmi. Člověk si tento 

prostor přivlastňuje nejprve skrze orientační kategorie (blízkost, pohyb, 

uzavřenost a jejich protiklady, později topologicky prostřednictvím míst, cest 

a oblastí. Všechny tyto kategorie artikulují prostor člověka, který má povahu 

„dějiště pro lidské akce“. Je primárně zakoušen skrze místo, které stojí proti 

okolí a prostředí, tvoříce osu známé (bezpečné) vs. neznámé. Místa spojují 

cesty, které člověka odstředivě i dostředivě spojují s oblastí, tvoříce jakýsi 

dynamický pohyb krajiny. Cesty a místa tvoří v krajině horizontální rovinu, 

kterou doplňuje rovina kosmická vertikální, živená lidskými významy. 

V průsečíku obou rovin pak vystupují jednotlivé významy věcí. Krajina je 

životním prostorem člověka, který vychází z místa svého zrodu a po svých 

„životních drahách“ se dostává dále do krajiny za novou zkušeností. Krajina 

je prostorem pro naše dění, prostorem rozlehlým a vnitřně strukturovaným, 

ale strukturování vychází z perspektivy člověka. Je „všeobecnou teritoriální 

rovinou pro lidský existenciální prostor“.9  

Tento výklad směřuje k něčemu, co budeme označovat jako žitá krajina. 

Žitá krajina je vždy krajinou interpretovanou, bez toho, že by byla pouze 

subjektivní. Protože tím, kdo interpretuje je člověk a skrze něho nějaká 

kultura, je toto interpretování založeno na sdíleném (chcete-li 

intersubjektivním) významovém poli, kterému můžeme říkat kultura a které 

je zpětně ovlivněno jak onou interpretací, tak jednáním, které z ní vychází. 

Není nemožné myslet žitou krajinu jako souběžnou s abstraktní 

krajinou fragmentem prostoru. Jen je třeba provést zásadní obrat od 

objektivity k perspektivitě. Což ovšem neznamená, že by žitá krajina byla 

méně „materiální“ a „hmotná“, než je ta objektivní. Jde o to pochopit, že 

                                             

8 SVOBODOVÁ, H. Příroda – krajina – člověk. In Filosofický časopis, vol. 39, 6, 1991, 

s. 944-953. Tato esej explicitně pracuje s myšlenkami Ch. Norberga-Schulze, viz 

NORBERG-SCHULZ, CH. Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994.  

9 Tamtéž., s. 946. 
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materialita je v žité krajině materialitou až tam, kde je zakoušena a je jako 

materialita pochopena. Což s sebou nese mnoho důsledků od ztráty 

homogenity a spojitosti „prostoru“ krajiny až po možnost mezigenerační 

transmise a tudíž časové kontinuity specifických významů na krajinu 

vázaných. Jakkoli toto určení může zní trochu enigmaticky. Následující 

kapitoly snad lépe objasní, co je zde žitou krajinou míněno. 

Krajina žitá a krajina coby fragment prostoru koexistují, ví o sobě a do 

jisté míry si vtipně jedna činí nárok na tu druhou. Žitá krajina z titulu 

perspektivity považuje objektivní přírodovědce za své jednotlivé aktéry a 

jejich teorie za velmi konzistentní a poměrně trvanlivá tradovaná významová 

pole. Naopak abstraktní objektivní krajina dostala do vínku člověka a s ním 

„kulturní vrstvu“ coby svou složku, v níž se pohybují jednotliví lidé, kteří 

v zásadě logicky (ekologicky, fyziologicky i jinak logicky) do systému krajiny 

zapadají, jen vědomí, coby jejich komponenta, je obtížně (nikoli nemožně) 

operacionalizovatelné. Toto zaklesnutí do sebe mnohé napoví o tom, jak to 

s krajinou vlastně je. 

Společenskovědní texty se ve valné většině případů pohybují mezi 

těmito pojetími, jednou blíže k tomu, jednou k druhému. Co je však 

poněkud zarážející, je určitá diskrepance oproti sádlovské definici „krajina je 

to, proč lezeme na rozhlednu“. Krajina jako fragment prostoru nám na 

otázku proč, dává žádné, nebo spíše absurdní odpovědi, a z jejích pozic není 

vlastně ani úplně zřejmé proč rozhledny stavíme. Žitá krajina je na tom o 

něco lépe. Rozumí rozhledně, rozumí tomu kdo pozoruje a v zásadě rozumí 

i celému rozvrhu situace, ale jako taková není tím, kvůli čemu prvotně na 

rozhledny lezeme. Rozhlížení se po krajině je beze sporu žitím krajiny, 

nicméně význam toho, proč lezeme na rozhlednu, je významově mnohem 

užší. Odpověď z našich pozic zní: na rozhlednu lezeme kvůli tomu, co 

budeme označovat jako krajina-motiv. 

M. Andrews na začátku své knihy Landscape and Western Art dává 

k dobru historku, jak se ptal svého syna, co myslí, že znamená krajina. Ten 

odpověděl: „Výjev na venkově“ („A scene in the country“). Andrews se ho 

následně ptá, zdali při vycházce na venkově vidí jako krajinu celou oblast, 
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nebo zdali vidí cestou několik krajin. Odpověď: „Několik … není to 

divné?“10 Divné to malinko je a proč si myslíme, že tomu tak je bude 

v následujících kapitolách naznačeno. Prozatím se musíme stran krajiny-

motivu držet nějakého základního vyproštění, nehledě na skutečnost, že 

krajina-motiv je nedílnou součástí žité krajiny. Pomoci nám může například 

jedna z mnohých anglosaských definic krajiny: Krajina je část zemského 

povrchu, která je obsáhnutelná jedním pohledem11. Tato definice půvabně spojuje 

krajinu jako fragment prostoru s perspektivností žité krajiny. Pro nás je 

ovšem důležité ono „jedním pohledem“, které na jedné straně naznačuje to, 

že k tomu, aby bylo něco takového jako krajina-motiv, nám nestačí mít jen 

kus země12, na druhé straně poukazuje na to, že toto něco co vstupuje mezi 

kus země a člověka je svázáno s lidským zakoušením, kterýžto výraz volíme 

záměrně, abychom se nechali svázat jen fyziologií a psychologií vnímání, ale 

ponechali nějaké místo pro to, jak člověk vlastně rozumí světu a svému 

okolí. 

Pozorovaná krajina je něco samozřejmého. V mapách máme jí 

příslušná „místa dalekého rozhledu“, kouká na nás z informačních letáků 

cestovních kanceláří, tu a tam ještě visí po domácnostech a pokud nevisí, 

máme stohy těchto krajin uložené coby fotografie v krabicích a počítačích. 

Zároveň je pozorovaná krajina něco nesamozřejmého. Není to jen tak něco 

samo sebou, vždy vyžaduje nějaký krok navíc. Ať už je to útrata za letenky 

nebo obrazy, výstup na kopec nebo jen samotné uvědomění si toho, že na 

krajinu jako krajinu hledíme. D. Cosgrove dokonce podmiňuje historické 

vystoupení krajiny jako krajiny socioekonomickým statutem toho, kdo se 

                                             

10 ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 

1999, s. 5. 

11 Viz: JACKSON, J. B. Discovering the Vernacular Landscape. New Haven: Yale 

University Press, 1984, s. 8. 

12 Ostatně Andrews to samé tvrdí pro striktně uměnovědný kontext (krajinomalbu). 

Srov. ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 1999, 

s. 2-4. 
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dívá, neboť ti, kdo jsou svázáni se zemí, kdo z ní a s ní žijí, krajinu nevidí13. A 

krajina je možná až s transformací půdy na odosobněný kapitál, kdy se 

závislost a užitná hodnota mění na estetickou. Ostatně Andrews naznačuje 

něco podobného, když mluví o souběhu estetického chápání krajiny 

s přesunem majetné italské šlechty do venkovských vil. Podobně pochybuje 

Cézanne o tom, že venkované vidí „jeho“ horu Sainte-Victoire. 

Krajina-motiv tedy bude nějak spjata se zakoušením kusu země (ať už 

ho chápeme přírodovědně, nebo žitě), a to za určitých podmínek, které 

takové zakoušení umožňují. Už nyní je zřejmé, že krajinu-motiv hodláme 

pojímat jako jakousi zvláštní situaci v oné dynamické vazebnosti, kterou je 

žitá krajina. Náš problém krajiny tedy spočívá v tom, že bychom se rádi této 

situace, kdy stojí člověk tváří v tvář krajině a jako krajinu ji zakouší, nějak 

hlouběji zmocnili. A tuto hloubku si představujeme po dvojím způsobu: jako 

založení, které by pomohlo vsadit vztah člověk-krajina do širšího rámce 

situace člověka jak je ve světě, a také jako rozkrytí elementárních 

strukturních momentů této vazby.  

Hodláme tedy hovořit o krajině a ku pomoci si bereme filosofy, 

estetiky, umění a uměnovědy obecně, humánní geografy. Nicméně hodláme 

hovořit o krajině poněkud sterilně až laboratorně, neboť se hodláme 

vyhnout třem ožehavým tématům, která s otázkou po krajině úzce souvisí. 

Jednak pomineme hodnocení krajiny co do krásy a kvality prostředí pro 

život, jednak se vyhneme problému univerzální aplikovatelnosti něčeho 

takového, jako je krajina-motiv napříč lidskými kulturami a nakonec se 

vzdáme i předložení historického vývoje krajiny a jejího chápání 

v západoevropském kontextu. 

První z těchto našich ne-témat souvisí s otázkou proč, jak a kdy je 

krajina uchopitelná jako krásná. Případně jaká krajina je správná pro život a 

                                             

13 „Insider zřetelně neodděluje své já od svých kulis (scene), subjekt od objektu. … 

Insider nepožívá výsad, které by mu umožnily od těchto kulis odejít tak, jak my můžeme 

odejít od zarámovaného obrazu nebo nějakého turistického výhledu.“ Cit. podle 

ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 1999, s. 20. 
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jak do krajiny citlivě (rozuměj vkusně) zasahovat s ohledem na vše živé. 

Důvod proč se těmto otázkám pokusíme (byť ne vždy úspěšně) vyhnout, 

vyplyne z následujících kapitol, ale ve zkratce řečeno, máme za to, že tam, 

kde se krajinou zabýváme jako motivem, jsou otázky vkusu druhotné a 

otázky environmentální (neestetické rovině) přímo nesouvisející. Rádi 

bychom se totiž pokusili podchytit krajinu někde, kde se teprve rodí a 

v zásadě je jedno, je-li co do krásy posouzeníhodná nebo ne. Zároveň bude 

naše krajina natolik specifická, že ani nemůže hrát významnější roli v něčem 

takovém jako starost o naše prostředí, leda ve velmi komplexních 

kognitivních strukturách, kde už však její role bude jen zprostředkovaná. 

Tím samozřejmě nechceme říct, že by tyto otázky měly zůstat stranou zájmu, 

jde spíše o to, že mají jen vzdálený vztah k našemu tématu, což může působit 

trochu překvapivě. V těchto problémech nám tedy nezbývá než odkázat na 

jakoukoliv společenskovědní literaturu, která se krajinou zabývá. Doposud 

jsme nenarazili na žádnou takovou, která by se nevyhnula obecně či 

environmentalisticky axiologickému pohledu, nebo přinejmenším několika 

zásadním rozhodnutím stran vkusnosti či nevkusnosti té či oné krajiny. Zdá 

se, že pro společenské vědy je krajina zkrátka vhodným stínítkem, na něž se 

dají obecné problémy člověka promítnout, ne-li přímo napnout. Čtenáře 

dychtivé po tomto typu vypracování můžeme odkázat na přehledné úvody 

do krajinné/environmentální percepce v podobě prací Simona Bella či J. D. 

Portea14, které mají určitý nadhled v situovanosti vlastních zkoumání ve 

vědeckém poli a nabízejí základní vodítka pro evaluaci krajiny15. A to včetně 

návrhu operacionalizace pro ověřování hypotéz a rovněž základního rámce 
                                             

14 Viz: BELL, S. Landscape: Pattern, Perception, and Process. New York: Spon Press, 

1999. PORTEOUS, J. D. Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning. New York: 

Routledge, 1996. 

15 Co se týče historického kontextu estetické evaluace krajiny, je k tomuto tématu 

velmi citlivá anglická estetika a s ní spojená krajinná architektura 18. stol. Rozbor jejich 

analytických pojmů lze nalézt v četné sekundární literatuře, srov. např. ANDREWS, M. The 

Search for Picturesque: Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 1760-1800. Aldershot: Scolar 

Press, 1989. HIPPLE, W. J. The Beautiful, The Sublime, & The Picturesque in 18th-Century 

British Aethetic Theory. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1957. 
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pro krajinnou politiku či krajinologickou aplikaci. Stran estetického vnímání 

je ovšem ještě třeba zmínit jednu věc. Pomíjení otázky krásy krajiny 

neznamená, že by krajina-motiv byla jako koncept neestetická. Naopak, její 

podstatná část je bytostně spjata s lidským vnímáním. A pro tuto práci 

považujeme za důležitou právě ono ještě v mnohém nerozlišené podloží, ve 

kterém se chápání krajiny-motivu teprve rodí, aby mohlo být co do 

vkusnosti posuzováno. 

Zbývající ne-témata spolu souvisí a koncentrují se okolo otázky, zdali 

v zakoušení krajiny máme co činit s univerzálními vzorci lidského jednání 

(ať už fylogeneticky či ontogeneticky), nebo jde-li o jev historicky spojený jen 

s několika kulturami. A opět: nemluvíme zde o faktu, že člověk vidí dále než 

na špičku nosu. Nejde o to, že někdo někam vyleze a něco vidí, kterážto 

situace je beze sporu sdílena napříč kulturami i věkovými hladinami. 

Krajina-motiv však potřebuje něco navíc, potřebuje nějaké specifické 

zbytnění krajiny jako takové. Zkoumání tohoto typu souvislostí by 

vyžadovalo penzum znalostí a materiálů, které dalece přesahují kapacity 

autora16. I proto se snažíme zůstat v kontextu západoevropského myšlení, 

které ovšem oprošťujeme o historickou perspektivu. V tomto případě nejde 

o nedostatek pramenů, kterých je nepřeberné množství. Spíše jde o to, že 

chceme podat situační či strukturní výklad, u něhož je dobré se tam, kde je 

to možné, opřít o historický vývoj jednotlivých chápání krajiny a přírody, ale 

tím podstatným je logika samotné situace, skrze kterou – pokud by se ji 

podařilo nějak smysluplně vypracovat – by bylo možné naopak číst 

jednotlivé historické koneptualizace krajiny. Tím chceme naznačit, že 
                                             

16 Přinejmenším v esteticko-evaluační rovině se lze co do druhové problematiky 

obrátit na J. Appletona, který ve své práci The Experience of Landscape razí mimo jiné tzv. 

habitační teorii, která usuzuje na preferenci takového typu krajiny, která co do funkčnosti 

ulehčuje přežití. Pokud jsou tyto bazální potřeby saturovány, přetavují se tyto preferenece 

podle Appletona do preferencí estetických. Srov. APPLETON, J. The Experience of Landscape. 

London: Wiley, 1975. Problému univerzality se rovněž krátce věnuje Andrews. Zajímavé 

jsou zejména odstavce věnované interkulturálním výzkumům preference malířských 

námětů. Viz: ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 

1999, s. 8-22. 
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historie vztahu člověka a jeho prostředí nám poskytuje materiál, skrze nějž 

leze samotnou situaci uchopit, ale stejně tak dobře ji lze zastínit. Jde o to, že 

většina historických pojednání se drží buď striktně estetického kontextu, 

který překrývá krajinu obecnějším vztahem člověka k přírodě, nebo se drží 

samotného historického vývoje žité krajiny, ať už jde o samotnou fyzickou 

tvářnost nebo konceptualizaci s ní spojenou17. Jak už bylo ovšem zmíněno 

výše, nám jde především o krajinu jako scenérii, jako motiv, tj. krajinu před 

hodnocením co do krásy a v jistém smyslu až po krajině žité. Rádi bychom 

popsali strukturu, která pokryje (resp. podloží) různé krajiny od 

nejschematičtější mořské až po nejrozmanitější horskou či městskou (pokud 

se podržíme panoramatických výhledů na město). 

Vraťme se však nyní na začátek této kapitoly k všemožnému užití 

pojmu „krajina“ v našich běžných hovorech. V. Cílek na začátku jedné své 

eseje říká, že „krajina jako téma má jeden závažný problém – je to bezbřehý 

pojem podobně jako slova demokracie nebo lidská práva“18. Ve světle 

základních nárysů toho, jak chápeme krajinu, bychom si dovolili s Cílkem 

nesouhlasit. Samozřejmě nemůžeme s jistotou tvrdit, že naše typologie 

vyčerpává možné mluvení o krajině, nicméně zmíněné tři optiky či jazykové 

kontexty považujeme za převažující. Především je cítit, že se nějakým 

způsobem vzájemně dotýkají a v určitých ohledech si vzájemně podávají 

určité významové vazby. V této práci se hodláme podrobně zabývat pouze 

krajinou-motivem, ale rádi bychom zároveň s tím naznačili právě ony 

strukturní vazby, které toto podávání kopírují. Samozřejmě nehodláme 

                                             

17 Příkladem prvního typu práce může být krátká, ale velmi přehledná studie K. 

Stibrala, nicméně lze se i striktně držet jen krajinomalby (K. Clark). Stěží překonatelným 

příkladem druhého typu jsou případové studie S. Schamy. Srovnej: STIBRAL, K. Proč je 

příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005. SCHAMA, S. 

Landscape and Memory. New York: Vintage, 1995. CLARK, K. Landscape into art. 

Harmondsworth: Penguin Books, 1966. SHEPARD, P. Man in the Landscape: Historic View of 

the Esthetics of Nature. University of Georgia Press, 2002. 

18 CÍLEK, V. Zloději krajin. In Krajina zevnitř. Uspořádal P. Hájek. Praha: Malá 

Skála, 2002, s. 53. 
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předložit nějakou explicitní klasifikaci vědění a jednání s ohledem na 

krajinu, jde nám spíše o to, aby mezi řádky zasvitla určitá významová těžiště, 

která mluvení o krajině orientují a skrze něž je možno stanovit – byť 

rozmazané a nejisté, ale přeci jen znatelné – mantinely tohoto pojmu. 

K tomu ovšem potřebujeme půdu, na níž by tato určení mohla stát.  

Prvním krokem tedy bude získání předpokladů možnosti vystoupení 

něčeho takového jako je krajina. A získání takových předpokladů se váže na 

ujasnění vzájemných relací mezi člověkem, světem a prostorem. K tomu 

nám dopomáhej Heidegger. 
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3. Heidegger: člověk – svět – prostor 

Rozvrh prvních paragrafů Bytí a času, které jsou pro naše zkoumání 

důležité, je přibližně následující: stanovit základní premisy člověka jako 

pobytu a obstarávání; určit jsoucno tak, jak se s ním pobyt setkává; rozeznat 

první obrysy světa. Na tyto analýzy následně navazuje prostorové určení 

jsoucna jako odrazový můstek pro základní pochopení prostorovosti pobytu 

a prostoru vůbec. 

Východiskem našeho hledání je tedy člověk – nějaké „já sám“, kterému 

jde o jeho bytí a které se takto vztahuje samo k sobě. Vztažení k bytí je 

bytostné. Člověka nelze myslet bez toho, že by svému bytí nějak základně 

rozuměl. Na druhou stranu je to právě porozumění bytí, které člověka 

určuje jako člověka. Toto porozumění, tento bytostný vztah určitým 

zásadním způsobem vyjímá člověka z řad ostatního jsoucna. Člověk není 

pouze onticky – výskytově, nýbrž je v určitém porozumění svému bytí a 

nemůže jinak: onticky je mu otázka po bytí vlastní. 

To, jak člověk co do svého bytí jest, je předznačeno v jeho ustrojení, 

v ontické skladbě jeho existence. Potud budeme sledovat člověka (hrubě a 

prozatím velmi vágně řečeno) především v jeho zacházení s věcmi světa. 

Dopředu by mělo být poznamenáno, že o tom, co jsou ve své podstatě tato 

jsoucna světa, bude rozhodovat právě člověk respektive jeho bytí. 

Cílem analýzy člověka by mělo být odkrytí základních bytostných 

struktur, kterými je tvořena jeho existence. Bytostná struktura (Heidegger jí 

bude označovat jako existenciál) nemá povahu kategorie výskytového jsoucna 

ve smyslu toho, co lze na jsoucnu vyabstrahovat a postulovat jako rody jeho 

vlastností. Smyslem je naopak „vmést“ jsoucnu do tváře, čím vždy už 

předem bylo, jeho apriorní určení. Heidegger se zde odvolává na původní 

význam řeckého kategoreisthai, tj. oslovování bytí v rozpravě o jsoucnu za 
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předchůdného porozumění tomu, čím toto bytí už vždy a v každém jsoucnu 

je19. 

Člověku jde v jeho bytí o vždy o toto jeho bytí. Takto vyřčeno, 

zdůrazňuje toto určení člověka dva ohledy. První ohled se soustředí do 

onoho „jít o bytí“. Jinak řečeno, člověk nemůže než být. A to být nikoli ve 

smyslu „vyskytovat se“, nýbrž být myšlené jako výkon bytí, jako existence. 

Způsoby jak něco takového jako člověk je, nemají co činit s vlastnostmi 

výskytového jsoucna, jsou s člověkem spjaty, jsou způsoby, jakými je člověku 

možno být. Prvořadý význam bytí je důvodem, proč Heidegger 

pojmenovává člověka jako pobyt (Dasein); bytí se tak ohlašuje už v samotném 

pojmenování a toto specifické jsoucno je tak už nominálně odděleno 

výskytovosti a „covosti“ věcí. Druhý ohled se týká přivlastnění či vztažení: 

„jeho“ nebo „moje“ bytí je to, oč „jemu“ či „mně“ jde. Pobyt se vztahuje 

k bytí, jímž vždy už je, a toto vztahování, tato nelhostejnost vůči sobě, jej 

odlišuje od výskytového jsoucna, respektive mu zabraňuje být jen nějakým 

zvláštním případem výskytového jsoucna, liší se co do bytnosti. Toto vztažení 

má ovšem ještě další důsledek. Toto „moje“ stahuje pobyt do konkrétní 

roviny výkonu bytí a tato konkrece má podobu realizace vlastní možnosti. 

To, co pobyt je, tedy není na základě nějaké libovolně připsatelné vlastnosti, 

nýbrž to vyrůstá z konkrétní jemu předcházející souvislosti, z rozhodnutosti 

konkrétní situace. Tj. možnost tu nemá povahu „být tak, nebo klidně i 

jinak“, má nádech rozhodnutosti, je to výkon bytí, kterým se stvrzuje nějaká 

volba. „Stvrzuje“ je tu myšleno jako uskutečňování takové volby, ale nejde 

samozřejmě primárně o uskutečňování volní či vědomé; není to tak, že 

bychom si s každým krůčkem bytí lámali hlavu, co že to máme se sebou 

udělat. Jde o oddívání bytí s jeho vevázaností do minulosti, budoucnosti a 

přítomnosti, a to vždy v konkrétní podobě: je to můj příběh, moje bytí a 

v tomto směru vždy konkrétní, vždy už rozhodnuté v určité podobě. 

Výkon bytí čili existence pobytu se stanou výchozím místem, odkud 

Heidegger začne odkrývat struktury, na nichž bytí člověka stojí. Existence 

                                             

19 HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 63. 
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nás bude zajímat ve své obecné strukturní podobě, proto sáhneme po jejím 

nejnevýraznějším, nejneodlišenějším a nejsamozřejmějším modu, po 

průměrné každodennosti. Průměrnost zde neznamená, že by v takovém 

modu bylo člověka méně, naopak tato průměrnost věrně (byť tiše) vyjadřuje 

celou strukturu pobytu. Jakkoli se v tomto modu každodenně nalézáme, 

zřejmost či struktura této samozřejmosti není nijak jednoduše přístupná 

našemu poznávání. To co nejsamozřejměji žijeme, není to, čemu 

nejsamozřejměji výslovně rozumíme. 

3.1. Bytí ve světě 

Jak se světem každodenně zacházíme, vyžaduje nejprve základní 

pochopení toho, co něco takového jako svět vůbec je. Nesnáze takového 

pochopení spočívají především v nepřeberném množství usazenin 

z nejrůznějších poznatků, které o světě máme obvykle k dispozici a které 

zastiňují jeho skutečnou povahu. Heideggerovy úvahy budou směřovat 

k tomu, abychom světu porozuměli nějak důsledněji a původněji než jen na 

základě těchto sedimentovaných znalostí a konceptů, a sice na základě 

odkrytí struktury pobytu, na základě toho, jak jako lidé jsme. Nicméně 

nejprve je třeba celou problematiku rozevřít a Heidegger tak činí určením 

pobytu jako bytí-ve-světě (in-der-welt-sein). 

Bytí-ve-světě je coby bytostná struktura pobytu jednotným 

fenoménem, v němž lze identifikovat určité základní momenty, ovšem bez 

toho, že by je bylo možné myslet nezávisle na tomto celku. Východiskem pro 

rozpracování bytí-ve-světě je analýza bytí-ve. 

Ve správném pochopení toho, co je myšleno tímto bytí-ve, nám 

v prvním kroku brání běžné pochopení: bytí-ve zprvu chápeme jako „být 

někde“ – tedy jako prostorový vztah dvou vzájemně separovaných jsoucen, 

ať už se realizuje v podobě určité vzdálenosti mezi takovými jsoucny, nebo 

vzájemnou obsažeností po vzoru matrjošky. „Bytí někde“ je tedy pouze 

kategoriální charakteristikou nepobytového jsoucna. Při přibližování 

k tomu, jak tomuto bytí-ve po právu rozumět, si Heidegger pomáhá 
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poukazem na původní smysl německého „in“ (bydlet, prodlévat) a „an“ (být 

zvyklý na, být důvěrně obeznámen s). Bytí-ve je určeno právě charakterem 

důvěrné obeznámenosti (resp. intimní blízkosti) s tím, co zanedlouho určíme 

jako svět, kterážto obeznámenost se ve faktické podobě ukazuje jako bytí-u 

jsoucna, ukazuje se v doteku. Jakkoliv může termín dotek svádět k metricko-

prostorové interpretaci, dotekem či setkáním je zde myšleno něco 

původnějšího, co teprve možnost metricko-prostorové interpretace zakládá, 

a sice něco, co vůbec nechává vystoupit ze světa jsoucno jako jsoucno. 

Vymezení proti metrické prostorovosti neznamená, že by bytí-ve nemělo 

s prostorovostí co činit. Jak se ještě ukáže je tomu právě naopak, pobyt má 

vlastní s bytím-ve bytostně spjatou specifickou prostorovost, z níž nějak 

povstává i prostor výskytových jsoucen, jejichž vzdálenosti bude možné 

vposled změřit a formalizovat do metrických systémů. Nicméně v této fázi je 

prostorová rovina dotyku příliš nutkavá a zastiňuje to, co teprve máme 

v úmyslu odkrýt. 

To, že je pobyt odlišen od výskytového jsoucna, neznamená, že by sám 

sebe onticky nenahlížel. „Pobyt rozumí svému bytí ve smyslu určitého 

faktického výskytu“20. Tento faktický výskyt je ovšem třeba pojmout jinak, než 

jako „samostatný“ výskyt nepobytových jsoucen. Fakticita pobytu je 

předchůdně svázána s bytím jsoucna, s nímž se ve vlastním světě setkává, je 

ontickou realizací předchůdného bytí-ve-světě do různých konkrétních 

podob bytí-ve (mít s čím co dělat, něco používat, zhotovovat), kteréžto 

podoby Heidegger zastřešuje pojmem obstarávání. Smysl obstarávání se 

nezastavuje u toho, jak jej běžně pojímáme, tj. jako starost o něco, provedení 

či sehnání něčeho. Obstarávání neurčuje člověka jako hospodařícího jako 

praktického, nýbrž nějak bytostněji spjatého se světem. Starost, která stojí 

v pozadí tohoto obstarávání pojme jak naši starost, tak naši bezstarostnost. 

Obstarávání je tedy nutno chápat ve značné šíři, a sice jako zacházení se 

jsoucny, přičemž jsoucno zde dalece přesahuje jen nějakou hmotnou „věc“. 

Obstarávání je činným či praktickým vyorientováním pobytu ke světu, při 

                                             

20 Tamtéž, s. 76. 
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podržení toho, že nejde o nějakou jednoduchou juxtapozici dvou vzájemně 

nezávislých jsoucen. 

Obstarávání je pevně svázáno s bytím-ve. Jak již bylo naznačeno, bytí-ve 

jako strukturní moment bytí-ve-světě spojuje pobyt a jsoucno a obstarávání 

je jen praktickou realizací, ontickým stvrzením tohoto předchůdného 

napojení. Je nasnadě, že bytí-ve není nějakou vlastností pobytu, neřku-li 

libovolnou. Toto bytí-ve je skrze bytí-ve-světě pobyt sám a bez tohoto bytí-ve, 

není možné bytí pobytu vůbec myslet. Je podmínkou každého setkání se 

jsoucnem, neboť až na základě tohoto pohybu se jsoucno může ve světě 

ukázat. Proto říkáme-li „člověk má své okolí“, je oním „mít“ míněno něco, co 

má původ právě v bytí-ve. 

Je zřejmé, že se zde teprve snažíme předběžně stanovit (a potud 

alespoň částečně vyčistit) pojmový rámec, ve kterém se bude určení vztahu 

člověka a světa pohybovat. Heidegger v těchto přípravách věnuje ještě 

několik odstavců rozboru toho, jak vůbec můžeme analýzu pobytu provádět, 

tedy otázce přístupu k základní struktuře pobytu. Vychází z toho, že poznání 

světa je primárním modem bytí-ve-světě. To v sobě nese dvojí důsledek: 

každý člověk má určité implicitní porozumění sobě a světu, ale primát 

tohoto porozumění jej činí prvotně neviditelným, neuchopeným a 

nevysloveným. Se sebou samými máme zkušenost, která je odrazem 

ontického nakládání se světem, ale co do podstaty a struktury nám zůstává 

uzavřena, resp. zastřena nejrůznějšími formalizacemi ontické zkušenosti. 

Výslovné uchopení poznávání je možné jen na základě toho, jak „máme co 

činit se světem“. Svět předně obstaráváme a poznávání se ukazuje možné jen 

jako zdržení se toho z obstarávání, co manipuluje a zařizuje ve světě. V této 

„pauze“ se obstarávání stahuje do prodlévání u jsoucen světa a takto 

umožňuje výslovné pohlížení na tato jsoucna. Pohlížení rozumějme jako 

zaměření obstarávání na určitou podobu jsoucna. Toto zaměření směruje 

obstarávání k zdržení se u zaměřeného, v kterémžto se teprve může 

uskutečnit nějaké pozdější pojmutí a určování výskytu. Není tomu tedy tak, 

že by v důsledku odhlédnutí od manipulace bylo možno pohlížet, nýbrž 

pohlížení jako určitý modus obstarávání, si zjednává pozornost na úkor 
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manipulace. Teprve výslovné pohlížení jako určování jsoucna je 

předpokladem pro vyslovení vět a podržení takto vysloveného. Teprve 

odtud bude tam, kde se tato možnost pobytu osamostatní, začínat něco jako 

věda. 

Zaměření jsoucna nechce v žádném případě postulovat nějaký vnější 

vztah dvou nezávislých objektů. Poznání je modem bytí-ve-světě, které je 

teprve podmínkou pro vystoupení jsoucen ze světa, a potud ten, kdo 

poznává (tj. pobyt), nevystupuje z nějakého svého nitra do nějakého 

vnějšího světa. Nekořistí ve světě, aby ulovené podržel uvnitř v představách. 

Pobyt je prvotně vždy již „setkán“ u jsoucen v odkrytém světě, který je 

spoluřečen v samotném „být tu“, byv obstaráván v rámci bytí-ve-světě. Pobyt 

je i ve svém bytí venku, stále uvnitř a je to on sám coby bytí-ve-světě, kdo 

poznává i koho poznává – pobyt primárně poznává pobyt. To, co je zde 

napadáno, není přednostně subjekt-objektová dichotomie, nýbrž to, jak něco 

takového jako subjekt a objekt pochopit. 

Tyto několikery poznámky k bytí-ve-světě jsou samozřejmě pouze 

předběžné, protože nám k jeho pečlivějšímu určení chybí základní 

pochopení pro to, co je vlastně svět a kdo je ten, kdo v tomto světě je, tedy 

pobyt. Pro to, čeho se snažíme dosáhnout, tj. nějakým způsobem vyznačit 

základní půdorys vztahu člověka a prostoru, který nám má dopomoci 

k bližšímu situování krajiny, nám do určité míry bude stačit pouze 

základní nastínění světskosti světa a prostorovosti na něj vázané. 

3.2. Okolí jako cesta k světskosti světa 

V běžném chápání máme tendenci „svět“ pojímat jako souhrn všech 

věcí. Takříkajíc hotové jsoucno na nás obrací svojí substanci a my jej 

vřazujeme do systému dalších jsoucen po způsobu vzájemné souřadnosti a 

obsažnosti a hranici, to limitní, kde už nelze jít dál, chápeme jako „svět“. 

S výhradou substanciality věcí, platí podle Heideggera toto určení pro 

přírodní jsoucno a to „limitní“ je to, čemu rozumíme jako přírodě. Svět je 

někde dál, respektive blíž. Dál proto, protože příroda je stále jen jsoucno, se 
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kterým se v rámci světa setkáváme a které lze pochopit jen na základě 

uchopení světa. Na cestě k tomu, co je svět se totiž nemůžeme spolehnout 

ani na jsoucno, ani na přírodu, protože ani pochopení jsoucna co do jeho 

bytí, neukáže co do bytí svět jako takový. Světskost, tj. ontologická struktura 

světa, je jedním z konstitutivních momentů bytí-ve-světě a takto jí náleží 

statut bytostného rysu člověka. Potud je tedy svět v intimní blízkosti pobytu. 

V pochopení světa tedy nesmíme opustit rozbor bytí pobytu. Být světský je 

výhradně charakter pobytu, zatímco jsoucno, se kterým se setkáváme, je 

nitrosvětské, ve světě jsoucí a jemu příslušné. 

To, že svět není výhradně postižitelný z odpovědi na otázku po bytí 

jsoucna, neznamená, že bychom se o nitrosvětské jsoucno nemohli při 

našem zkoumání zprvu opřít. A to tak, že světu budeme rozumět onticky 

jako jsoucnu, v němž pobyt je. Posléze budeme s to předvést svět jako 

existenciální pojem světskosti. Onen ontický, existencielní svět, v němž pobyt 

je, má ponejprv podobu světa našeho okolí, světa průměrného, každodenního, 

obstarávajícího bytí-ve-světě. Říká-li Heidegger okolí, nemá prvotně namysli 

„okolo“ jako prostorové určení, naopak prostorový charakter našeho okolí 

budeme moci určit, až když vydobudeme základní strukturu světskosti 

(jedná se ovšem pouze o následnost výkladovou, nikoli ontologickou). Okolo 

bude nějak souviset s obstarávaným jsoucnem, resp. s jeho blízkostí. 

Klíčem pro otevření celé problematiky je najít nějakou těsnou intimní 

vazbu pobytu a světa, byť v tuto chvíli máme o světě stále jen vágní 

představy. Touto vazbou je bezprostřednost obstarávání v konkrétní podobě 

zacházení s nitrosvětským jsoucnem. Jsoucno, o něž nám tedy v tuto chvíli 

jde, tedy není předmětem teoretického poznání, je tím, co používáme či 

zařizujeme, a naším cílem vposled není určovat to, jak je jako jsoucno 

uzpůsobeno, nýbrž strukturu jeho bytí vpletenou do struktury bytí pobytu. 

Toto jsoucno se nám otevírá v obstarávání, kterým vždy už pobyt nějak 

je. K jeho pochopení tudíž nemusíme zaujímat nějaký specifický teoretický 

postoj, naopak je třeba se zbavit nánosů nejrůznějších výkladů, které se nám 

při pohledu na tuto vazbu vnucují. Obstarávané jsoucno bychom klidně 

mohli nazvat „věc“, ovšem pouze pokud bychom byli s to zbavit ji právě 
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těchto sedimentů jiných ontologických pojetí. Heidegger jako vhodnější 

termín navrhuje pojmenování prostředek, protože naznačuje strukturu celé 

vazby obstarávání. 

Prostředek je (hodí se, slouží, je použitelný) především k něčemu (k 

tomu a tomu, k tomu aby..) a potud nás na něm bude zajímat především 

jeho prostředečnost či zprostředkování. Z povahy prostředečnosti vyplývá, 

že prostředek se osmyslňuje – stává se tím, čím opravdu je – jen z vazby na 

další prostředky, z příslušnosti k určitému celku prostředků, přičemž tento 

celek se neukazuje nutně naráz, spíše má charakter předchůdné souvislosti, 

která vtlačuje konkrétní jsoucno do konkrétní vazby „být k něčemu“. 

Jak s prostředkem zacházíme? Především jej nechápeme jako nějaký 

samostatný výskyt, jako nějakou věc, která tu stojí a čeká, až se jí v souvislosti 

s její prostředečností nějak chopíme. Nenahlížíme jej ani jako prostředek, tj. 

nerozebíráme fakt, že a jak je tento počítač prostředkem v nějaké 

prostředečné souvislosti. Jsoucna se netematizovaně chápeme, na počítači 

prostě píšeme, konví zalíváme, klikou otevíráme. Naše obstarávání se 

zkrátka podřizuje vhodnosti „být k tomu a tomu“ toho kterého prostředku. 

Tuto vhodnost Heidegger pojmenovává jako „příručnost“. Příručnost je 

způsobem bytí, v němž se prostředek stává zřejmý jako prostředek. 

Podřízení se rozmanitosti prostředků je Heideggerem určeno jako 

„praktický ohled“, který je charakterizován určitým porozuměním pro 

příručnost prostředků, přestože nejde o porozumění teoretické, nýbrž 

praktické (jednání má svůj zvláštní způsob vidění). Je nasnadě, že příručnost 

není nějakým přívažkem již se nějak vyskytujícího jsoucna, nějakým jeho 

atributem či libovolnou vlastností. Nic takového jako čistě výskytové, 

rozuměj prostředečností nezabarvené, jsoucno není a čistou výskytovost lze 

nahlédnout až na základě určení jsoucna v obstarávání, resp. spíše v jeho 

deficientních modech. Teprve když nějaké jsoucno nemám, tematizuji jeho 

výskyt. Příručnost je třeba chápat jako bytostně spjatou se jsoucnem samým 

s tím, jak jsoucno opravdu je, jak je „o sobě“, tj. přednostně jako 

ontologicko-kategoriální určení. 
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V zacházení není samo příruční jsoucno uchopováno ani teoreticky, ani 

není tématem praktického ohledu. Naopak se drží ve své příručnosti 

v pozadí. Neboť to, u čeho se pobyt v zacházení zdržuje, je prvotně dílo. 

Vystupuje jako souvislost poukazů jednotlivých prostředků, jako to, „k 

čemu“ je prostředek prostředníkem. Text, který se snažíme napsat je tím, 

k čemu směřujeme, chápeme-li se počítače a nějakého editoru, stejně jako se 

chápeme tužky, abychom si udělali poznámky při přípravě tohoto textu. 

Nenápadnost jsoucna je právě dána onou samozřejmostí, v němž po něm 

hmátneme. Z uvedených příkladů je zřejmé, že dílo pak nestojí o samotě, ale 

samo figuruje jako použitelný prostředek v jiné (resp. další) prostředečné 

souvislosti, ať už je to diplomová práce, nebo završení nějakého pestrého 

studia.  

Dílo není jen něčím „k něčemu“, navíc může být i něčím „z něčeho“ a 

toto něco vposled odkazuje k přírodě, k nějakému materiálu, který nemá 

charakter zhotoveného (počítač odkazuje například k plastu, plast k ropě 

atd.). V prostředku se tak odkrývá rovněž příroda, byť ne jako nějaká jen 

tak ladem ležící či později v čisté výskytovosti přírodovědně pojatá, nýbrž 

viděná a uchopovaná svou užitností (hora jako lom, les jako obora, ropa jako 

benzín). 

Stejně jako na materiál, odkazuje dílo i na svého možného uživatele, na 

člověka, jemuž je „šito na míru“ a jenž je takto při jeho zhotovování 

spolupřítomen. Tento poukaz spolupřítomnosti povede vposled, obdobně 

jako je tomu u přírodního materiálu odkazujícího k přírodě, k setkání se 

světem druhých lidí, resp. společným světem naším, světem veřejným. 

Heidegger píše: „Spolu s ním [s veřejným světem] je odkryta a každému 

zpřístupněna příroda světa našeho okolí. Skrze cesty, ulice, mosty, budovy 

odkrylo obstarávání přírodu v určitém směru.“21 Jak tomu rozumět? Branou 

ke světu je jsoucno. Příroda ani intersubjektivní svět coby jsoucna světa 

nejsou příručně k mání a teprve příruční jsoucno na ně poukazuje. Není 

tomu nutně tak, že by se tyto „světy“ objevovali přímo v ose souvislostí 

                                             

21 Tamtéž, s. 94. 
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nějakého našeho díla. Spíše visí v poukazových sítích sice stranou, ale 

nezbytně. Píšu-li text, je skrze ropu či křemík a spoustu dalších materiálů a 

principů, které vposled umožňují, aby přede mnou ležel počítač, 

spolupřítomna příroda, ale v psaní textu figuruje jen vzdáleně a 

zprostředkovaně. Stejně tak svět lidí, přestože mnohem naléhavěji (skrze 

počítač jako dílo, diplomovou práci jako element studijní industrie), se 

rovněž drží v pozadí. To, že jsou tyto světy přístupné jen skrze jsoucno 

mého světa neznamená, že by na mně byly závislé, že bych je mohl kdykoliv 

odvolat, či z mého světa nechat zmizet.  

Kupříkladu cesta v horách po úbočí kopce. Když ji pozorujeme, jsme 

zahlceni jsoucny a cesta sama není na dálku téměř vidět a teprve při 

pohledu přímo před sebe přede mnou vystupuje jako cesta. Cesta tu kdysi 

nebývala, mohla tu být spíše pěšinka vyšlapaná zvířaty, kterou tu a tam 

prošlápla lidská noha, pro kterou byla pěšinka vhodnější než neprostupný 

podrost. Lidské nohy chodili častěji; spíše proto, že se začalo těžit dřevo, než 

že by se tak dalo nejrychleji dostat do sedla a ze sedla někam dál. A nakonec 

cesta tak, jak tu je. Zbudovaná rukama nebo strojem tak, aby se přizpůsobila 

nějakému vozu, protože vůz cestou do sedla nemůže jet nejkratším (ale také 

nejprudším) průsekem v lese. Cesta je nám prostředkem, chápeme se jí, 

když někam míříme nebo když vyrážíme na procházku. Netematizujeme 

fakt, že cesta je cesta (nanejvýš tam, kde se rozdvojuje), obvykle prostě jdeme 

touto cestou. Cesta ale není jen tak. Je na návětrné či závětrné straně kopce, 

je vytesána do skály, nebo vede lesním průsekem a potud je vřazena do 

přírodního světa, nicméně následuje obstarávání těch kdo cestu používali a 

používají (vede k sedlu, sváží se jí dřevo): není příliš prudká, vyhýbá se 

místům, kde se v zimě dělají velké závěje, atd. Zároveň s tím respektuje míru 

člověka příp. vozu: není příliš úzká, aby se po ní dalo vůbec jít, ani příliš 

široká, aby bylo ještě znát, že je to cesta; není příliš měkká ani příliš 

výmolovitá atd. V příručním jsoucnu je tak spoluřečeno „to přírodní“ a „to 

veřejné“, kdy obojí lze v závislosti na pohroužení v různých stupních 

výslovně i prakticky odkrývat jako poukazy, které vposled toto příruční 

jsoucno v jeho konkrétní podobě spoluurčují. 
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Máme po ruce vhodně se nabízející jsoucno odkazující na další jsoucno 

při společném odkazu na dílo. Je třeba říci, že tato hierarchie odkazů 

funguje obousměrně22. Každé další jsoucno je určeno co do použitelnosti tím 

předchozím, ale stejně tak je to předcházející odkázáno co do své vhodnosti 

na to, k čemu odkazuje. Klávesa slouží k vypsání písmene, ale v tomto 

konkrétním významu je stejně tak na písmeno odkázána. Zároveň s tímto 

„horizontálním“ odkazováním mezi jsoucny je obdobně dvojsměrný i jejich 

vztah k dílu. Zatímco jednotlivá příruční jsoucna odkazují k dílu jako 

k ucelené prostředečné souvislosti, dílo je tím, kdo zpětně propůjčuje 

jsoucnům jejich dílčí významy pro tu kterou konkrétní situaci. Tuto 

propletenost vzájemných významových vazeb jednotlivých jsoucen mezi 

sebou a „vertikální“ vazby na dílo Heidegger označuje jako zvýznamňování, 

neboť je třeba ji rozumět právě jako dynamice podávání si významů. 

Z dynamického propletence příručních jsoucen v souvislosti díla lze 

rovněž porozumět navazující Heideggerově analýze ponechanosti, která 

prochází toutéž artikulací obstarávaných jsoucen a díla při zdůraznění jejich 

vzájemné spjatosti. Ponechanost je třeba pochopit jako „konkretizovaný 

komplex … zvýznamňování“23, který nechává pobyt být při obstarávaném 

jsoucnu, a takto při dalším jsoucnu, na které to první odkazuje a zároveň je 

na ně odkázáno, i při celkové souvislosti díla. Ponechanost je tím, co určuje 

příruční jsoucno co do jeho konkrétní vhodnosti. Tomu ovšem nesmíme 

rozumět tak, že tato vhodnost je nějakým libovolným atributem přilepeným 

na jsoucnu. V obstarávání je jsoucno, co do toho co právě je, právě a pouze 

tím, co stačí na to, co obstarávání činí. V návaznosti na předešlé leze 

                                             

22 Tato a následující část staví na velmi přehledné interpretaci úvodních kapitol Bytí a 

času od J. Novotného. Od téhož autora si rovněž vypůjčujeme několik překladů, které dle 

našeho názoru věrněji vystihují původní Heideggerův záměr. Jde zejména o překlad 

„ponechanost“ oproti „dostatečnosti“ původního českého překladu Bytí a času. Viz. 

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí 

prostorovosti. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií (Univerzita Karlova), 2007. Zejména 

s. 31–39.  

23 Tamtéž, s. 34. 
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zahlédnout, že toto „stačit na“, toto „jsem s to být k tomu a tomu“, je plně 

určeno ponechaností jako předchůdnou souvislostí, tj. významovými vazbami 

mezi jednotlivými jsoucny a významovou souvislostí celého díla, kteréžto 

vazby jsou nějak spojeny s naším obstaráváním. Naším dílem je diplomová 

práce a potud se chápeme počítače, abychom zaznamenali tok nějakých 

myšlenek, proto se prsty chápou klávesy, aby v dokumentu vytvořily 

písmeno, kterého se chápeme, protože potřebujeme vypsat slovo. To, že 

klávesa zvládá vyvolat někde v té elektronické změti písmeno, to že na to 

„stačí“, že to umí, je v souvislosti s tímto dílem důležité, ale ona ponechanostní 

souvislost se děje někde dříve; to, že se vůbec klávesa nabízí klávesa, to že se 

jí vůbec jako pobyt můžu (očima či prsty) chopit, to že se k ní vůbec obracím 

jako k nějaké možnosti, je nějak pobízeno celkem díla, při kterém už jsem, 

když se s klávesou setkávám. Naopak v jiné obstarávací souvislosti klávesa 

vůbec nemusí vystoupit jako klávesa, respektive může být klávesou jinak, 

jako barevný flek, nebo zdroj zvuku, nebo nemusí vystoupit vůbec. 

Samozřejmě, že ponechanostní souvislost není zdrojem přímého porozumění 

pro to, co klávesa je a jak taková klávesa funguje. Toto explicitní 

porozumění se oddělo jindy a v této konkrétní situaci se objevuje jen 

zprostředkovaně skrze síť odkazů, které můžeme a nemusíme stopovat. 

Klávese nějak rozumí moje ruce, které potřebují napsat slovo, neptají se 

proč a prostě píší, protože zapisují nějaké slovo. Jinak řečeno zápis slova 

jako to „na něco“ nechává vystoupit teprve ono „s čím“, tj. klávesu. 

Pokoušíme se zde tedy ponechanost ukázat jako ontologické určení 

příručního jsoucna. Příruční jsoucno nám vůbec jako jsoucno může vyvstat 

jedině tak, že je „s to být právě k tomu a tomu“, které je smysluplné pouze 

jako vevázané do celku souvislosti. Je ovšem důležité vidět ještě jednu 

základní charakteristiku celé této struktury, a sice její dynamiku. Celek 

obstarávající souvislosti zvýznamňuje jsoucno, skrze jeho vazby na další 

jsoucna a dílo, a potud jej uvolňuje k uchopení praktickému ohledu pobytu. 

To, že se jej pobyt skutečně chápe, ale zpětně zasahuje celkovou 

obstarávající souvislost, tudíž potenciálně restrukturuje zvýznamňující vazby. 
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Jakkoliv se zde snažíme provázat pobyt s dílem, stále se nám dílo 

objevuje tak nějak samovolně, z ničeho nic. Nicméně už víme, že dílo samo 

funguje jako prostředek jako odkaz k nějakému dalšímu „k tomu a tomu“. 

Ovšem souvislost, která jej takto drží a určuje má mnohem obecnější 

charakter, má svůj význam jako „jistá celková možnost bytí pobytu“24. Jde tedy 

o to vidět dílo zapojené do širšího rámce souvislostí, které jej spoluurčují 

právě do té podoby, v níž se konkrétně otevírá pobytu. Tento celek 

souvislostí dílu předchází, ale nejde o nějakou abstraktní původnost, nejde o 

to, že by byl nějaký rezervoárem potencialit, ze kterého vytane nějaké dílo. 

Naopak tento celek je vždy v konkrétních vazbách na pobyt, který tuto 

souvislost žije v konkrétnosti na sebe navazujících významů. Dílo, resp. bytí 

pobytu při díle, je takto jednak vevázáno do celkové souvislosti určujících 

okolností a jednak do samotného pobytu. Heideggerem je tato dvojí 

vazebnost určena jako dvojí odkaz „kvůli“, který nahrazuje jsoucnostní 

odkaz „k tomu a tomu“. Při díle jsme tak kvůli konkrétní světské okolnosti, 

která jej co do významnosti určuje, a kvůli pobytu, neboť tomu právě o tuto 

konkrétní světskou okolnost (možnost bytí) jde, protože mu jde v jeho bytí o 

toto jeho bytí. Zde je místo intimní vazby, ve níž budeme hledat něco 

takového jako svět a odkud lze lépe rozumět onomu bytí-ve, které jsme 

zmiňovali výše. Rovněž se zde ukazuje, že pobyt je rozevřen do dvou 

momentů, které se následně opět setkávají. Pobyt vždy obstarává, vždy je 

s příručním jsoucnem, činně se jej chápe, ale zároveň skrze své bytí, tím že 

mu o toto bytí jde, rozehrává celé zvýznamňující pole odkazů, jež vposled 

vyúsťuje do onoho příručního jsoucna, při němž právě je. Máme tu tedy 

před sebou kruhovou strukturu, v níž pobyt obrazně řečeno táhne i tlačí 

zároveň: vytahuje si z obstarávané souvislosti jsoucno, ale zároveň tlačí sebe 

sama na tuto souvislost. 

V této rozevřenosti a na základě odkrytí obecné celkové souvislosti, 

zvýznamňující díla a vposled i jednotlivé prostředky, se nám odkrývá 

možnost uchopit Heideggerův koncept okolí, resp. světa našeho okolí. Okolí 

                                             

24 Tamtéž, s. 36. 
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není nějaký vymezený či vyměřený „prostor“, ve kterém bychom se nějak 

pohybovali či jen tak vyskytovali. Okolí (oproštěné od prostorových konotací) 

je tvořeno právě onou dynamickou souvislostí odkazů a významů vázaných 

na obstarávající činění pobytu, a to v určité celkové konkrétní spjatosti, která 

je nám v každý daný moment k dispozici. Okolí je třeba rozumět jako v daný 

moment sítí významů vyorientované faktické podobě, kterou se nám nabízí 

ona celková určující souvislost, kterou je svět. Okolí tedy není jen nějakým ad 

hoc zastavením světa, nýbrž vždy konkrétním a ustáleným významovým 

polem pro konkrétní obstarávající zřizování se pobytu ve světě. Tuto 

rozhodnutou konkrétnost můžeme velmi zjednodušeně ilustrovat například 

rozdílem mezi tím, jak v obstarávací souvislosti „orientace“ vnímá totéž 

otevřené moře rybář a jak turista. Není-li vidět břeh, vystupuje turistovi 

moře primárně ve významu, který není nijak podrobně strukturován a je 

všudypřítomný, o to častěji turista hledí na horizont v očekávání nějakého 

dalšího významu, kterého by se mohl chytit. Oproti tomu rybář má 

důvěrnou znalost svého prostředí, ve kterém se každodenně pohybuje a 

dokáže skrze nejjemnější nuance strukturovat prostor hladiny do 

jednotlivých významů (barvy a textury vln, na základě hloubky šelfu, či 

výskytu ryb), které mu na mořské hladině přesně lokalizují místa, podle 

nichž se může zorientovat25. 

Vraťme se ale ještě na chvilku k příručnímu jsoucnu, neboť takto 

pochopené okolí, nám pomůže smysl příručního jsoucna lépe situovat. Pobyt 

se zřizuje ve svém okolí, které je vždy už nějak konkretizovaným celkem 

určujících významů, jenž osmyslňuje dílo a propůjčuje význam příručnímu 
                                             

25 M. Serres nechává v jedné své eseji promlouvat rybáře: „ … až tam, kde se vlní 

zelené řasy, pak se dáte doleva, ale jen trochu dokud všechno velice nezmodrá, … to jsou 

oblíbené končiny sviňuch, je to přece tam, kde stálý proud teče na sever …,“ a následně sám 

komentuje, „Tam, kde dřívější vědci viděli a vnímali jen jednotvárnost, viděl tento rybář 

zřetelně pruhované, barevně protkávané, tygrované. Zebrované, skvrnité a přesně se 

odlišující útvary, plochu, povrch s orientačními místy, kde v každém okamžiku, i za mlhy, 

byly pevné body, ten chlapík vnímal krajinu s jejími v čase uplývajícími podrobnostmi, tam 

kde staří vědci viděli jen nestálost, viděl tento rybář jen nepatrně se proměňující prostor.“ 

SERRES, M. Skutečnosti. In SciPhi 2, Praha: 1991, s. 90. 
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jsoucnu. Pokud teoreticky zastavíme veškerou dynamiku tohoto 

zvýznamňování, ukáže se okolí jako rozhodnutá souvislost významů 

odpovídající nějakému konkrétnímu zařizování se pobytu s příručním 

jsoucnem jako úběžníkem těchto významů. Příruční jsoucno se nám nabízí 

jako vhodné s celou okolní souvislostí v zádech, což s sebou nese: právě a 

pouze jen z ohledu této souvislosti26. 

3.3. Svět 

Příruční jsoucno se nám nabízí právě a pouze jen z ohledu 

ponechanostní souvislosti. Po této souvislosti se znale pohybuje naše 

obstarávání se samozřejmostí, která nepotřebuje tematizovat jednotlivé 

vazby, aby se jich mohla chopit. Problém nastává při narušení této souvislosti 

a Heidegger tyto deficientní mody obstarávání využívá k náznaku toho, jak 

máme chápat něco takového jako svět. 

Příruční jsoucno se může ukázat tak, že místo něčeho je k ničemu. 

Nenadálá nepoužitelnost příručního jsoucna k nějakému „tomu a tomu“ 

nechává vystoupit jeho nenadálé nápadnosti – praktický ohled naráží na 

překážku nepoužitelnosti a jsoucno před námi už jen tak leží. Stejně tak 

chybění příručního jsoucna, tam kde s ním počítáme, nepřítomnost toho, co 

je třeba „k tomu a tomu“, převrací toto chybějící příruční jsoucno do modu 

naléhavosti – jsoucno tu není, ale tato nepřítomnost zdůrazňuje právě jeho 

„je“ a jsoucno samo se takto na nás tlačí27. To co zůstává nevyřízeno, co je 

třeba teprve obstarat, ukazuje se v modu neodbytnosti – dotírá na nás jako to, 

co je ještě před námi, co se dožaduje se vyřízení. Nápadnost, naléhavost a 

                                             

26 J. von Uexküll ilustruje tuto „jednotvářnost“ jsoucna na dlažební kostce. Zatímco 

v souvislosti chůze se k nám obrací svou nosností coby součást cesty, trestáme-li psa, stává se 

kostka v souvislosti vrhání nástrojem trestu. Viz UEXKÜLL, J. v. Nauka o významu. In 

Umwelt: Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: 2006, s. 16. 

27 „Čím naléhavěji ono chybějící potřebujeme, čím opravdověji narážíme na to, že 

není po ruce, tím naléhavější je příruční jsoucno, až jako by ztrácelo charakter příručnosti.“ 

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002, s 96. 
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neodbytnost všechny pospolu vykazují dva společné rysy. Narušují plynulou 

souvislost, po níž se pohybuje zařizování se pobytu, a nechávají zbytnět 

jsoucno do zřetelnosti, která je mu obstaráváním běžně upřena. V případě 

nápadnosti příruční jsoucno ztrácí onen ohled nabízený a zdůvodněný 

celkovou souvislostí odkazů. V případě naléhavosti se natolik tlačí dopředu, 

že přerůstá svůj význam v dané souvislosti odkazů. A nakonec v případě 

neodbytnosti natolik prosazuje svou souvislost, že naruší souvislost právě 

obstarávanou. 

Tyto momenty nechávají vystoupit do popředí souvislost okolí. 

Příruční jsoucno je co do toho, co je, odkazem k nějakému něčemu. Tento 

tichý konstitutivní odkaz se při porušení prostředečnosti stává v praktickém 

ohledu výslovný. Souvislost poukazů vystupuje na povrch, ale jen jako něco, 

co zde již vždy bylo přítomno, jako souvislost díla, potažmo celé dílny. Tedy 

jako souvislost toho, co mám obstarat, ale obstarat nemohu. 

Tyto momenty nám ovšem umožňují zahlédnout ještě jemnější 

významovou souvislost. V prasklinách praktické souvislosti probleskuje svět. 

A probleskuje právě jako ztráta specificity (tj. ztráta samozřejmosti, 

bezprostřednosti, nevýslovnosti) příručnosti a místo ní je zdůrazněn ten 

ohled jsoucna, který jej vůbec nechává součástí nějakého specifického 

obstarávání být. Jsoucno už tu jen leží a my máme možnost zahlédnout 

samotnou jeho disponbilitu pro různé souvislosti obstarávání. Probleskuje 

jeho významnost, jako „být s to něčemu dostačovat“. 

Proč ale ta nesmělost, proč jen probleskování a nikoli světlo, proč 

zahlížení a nikoli plné vidění? Protože svět přísně vzato nikdy nevidíme. 

Pobyt je vždy při jsoucnu a spolu s ním při díle a spolu s ním při celkové 

určující souvislosti, která se konkrétně strukturuje do jeho okolí. Tudíž svět 

je vždy již tady, ale nemůžeme ho vidět než skrze jeho faktický výraz, skrze 

okolí, které je spoluurčeno naším aktuálním obstaráváním. 

To neznamená, že by měl svět být souvislostí bez konkretizace. Naopak 

je vždy celkovou souvislostí okolností v nichž se konkrétní pobyt zařizuje. Je 

tím, kvůli čemu se (jako kvůli své možnosti) pobyt zařizuje. Svět je světem 

pobytu, je jeho základním strukturním momentem. Pobyt je bytí-ve-světě, 
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čemuž už nyní můžeme rozumět tak, že pobyt je „kvůli světu (resp. kvůli 

právě konkrétní světské okolnosti) kvůli vlastnímu bytí, o něž mu v tomto bytí 

vždy jde při díle v zacházení s…“28  

Svět sám tedy není nějak přístupný v praktickém ohledu, není při ruce, 

ale je v praktickém zacházení vždy již odemčen, předpokládán. Objevuje se 

v pozadí jako nějaká hluboce původní (byť vždy konkretizovaná) významová 

souvislost, která umožňuje vůbec něco takového jako je nitrosvětské jsoucno. 

Ono odemčení světa není totožné s odkrytostí (uvolňováním) příručních 

jsoucen praktickému ohledu. Jde o předchůdné rozumění, jehož základní 

kostru máme k dispozici v struktuře ponechanosti v tom, že rozumíme 

vhodnosti jsoucna, jeho „k něčemu“ a také těch „k něčemu“, které na něj 

navazují, i onoho posledního „kvůli čemu“, které tuto strukturu obrací zpět 

k pobytu. To, že pobyt odemyká svět, znamená, že se vždy již odkazuje na 

nějaké „k tomu a tomu“, otevíraje tak konkrétní ponechanostní celek, který 

mu vposled uvolňuje příruční jsoucna. Světu je tak rozuměno jako tomu, do 

čeho se pobyt odkazuje, do čeho nechává skrze obousměrnou posloupnost 

zvýznamňování vystoupit příruční jsoucno a v čem si pobyt skrze 

sebeodkazující souvislost rozumí. 

3.4. Místo a Krajina29 

Doposud jsme se zabývali pouze základním náčrtem struktury světa 

nezávisle na jejím prostorovém určení, okolí bylo ukázáno pouze jako okolí 

významové. Úkolem následujících odstavců bude představit toto základní 

určení prostorovosti obstarávání a v návaznosti na něm i základní určení 

prostorovosti světa a pobytu. 

                                             

28 NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí 

prostorovosti. Praha: FHS UK, 2007, s. 38. 

29 Kurzíva v následujícím oddíle je kurzívou autora. Heidegger ji v souvislosti 

s pojmem krajina souvisle nepoužívá. Naším cílem je zřetelné odlišení heideggerovského 

použití tohoto pojmu, které není totožné a v mnohém ani souběžné s tématem této práce, 

jak ještě bude zdůrazněno dále. 
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Co je po ruce, je blízko. Tato blízkost ovšem není měřitelná, prvotně 

není vzdálenostním intervalem, nýbrž ji co do povahy určuje praxe pobytu, 

to jak pobyt s příručním jsoucnem počítá. Směr, kterým ke jsoucnu 

přistupujeme a který se spolu s blízkostí otevírá, rovněž nesmí být prvotně 

pojat výskytově, neboť jeho výskytovost se rozpíná až na základě umístění 

jsoucna. Místo je přednostně místem nějakého k něčemu s jeho vevázaností do 

poukazové souvislosti. V návaznosti na tuto strukturu souvislosti se i místa 

jednotlivých prostředků fixují v konkrétních vzájemných vazbách, v určité 

struktuře, která má, podobně jako celek určujících okolností vůči tomu, 

s čím vystačíme, předchůdnou povahu. Vždy je již konkrétně zde, když se co 

do blízkosti a směru ustaluje to, co obstarávání obstarává. Tuto konkrétní 

předchůdnou strukturu, tento celek souvislosti míst, Heidegger 

pojmenovává krajina, která je oním „kam“, kam můžeme jsoucno umisťovat. 

Krajina je pozadím, které nechává umístit to, co je po ruce. Ale není 

pozadím obecným a neurčitým, nýbrž je vždy krajinou konkrétní souvislosti, 

čímž předznamenává konkrétní vazby a místa, respektive strukturu míst 

příručních jsoucen v rámci konkrétní souvislosti určitého díla. Krajina je 

pozadím, ale nikoli pozadím jako nějakým zbytkem či doplňkem stranou 

vystoupivšího jsoucna. Naopak předchází, je živnou půdou, na které se 

jsoucno ujímá a ve své konkreci je specifickým (prostorovým) ohledem 

našeho okolí. Máme ji nějak předem, ale vystupuje až spolu se jsoucnem 

v jeho příručnosti, a to samozřejmě opět nevýslovně. Ke slovu se hlásí jen 

tehdy, naruší-li se plynulost příručního obstarávání (něco není tam, kde být 

má). Říkáme-li, že je živnou půdou, nemáme tím namysli nějakou obecnou 

podmínku pro lokaci jsoucna. Krajina není rezervoárem pro možná místa. 

Tím jak je, určitá místa vykazuje v konkrétní podobě, vyorientovává 

vzhledem ke konkrétní obstarávající situaci a ponechanostnímu celku 

okolností, který této situaci předchází a určuje ji. 

V předchozí kapitolce jsme naznačili kruhovou vazbu, v níž při 

příručním jsoucnu činný pobyt skrze významnost svého okolí a díky 

„mechanice“ zvýznamňovaní nechává vystoupit jsoucno v jeho vhodnosti 

pro obstarávání. Tato kruhová vazba kopíruje i strukturaci prostorovosti. 
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Pobyt drží příruční jsoucno v blízkosti určené směrem a vzdáleností, ale toto 

místo, z něhož se příruční jsoucno nabízí je odvislé od významnostní 

souvislosti, která příruční jsoucno drží a která spolu se jsoucnem podává i 

krajinu. Krajina je vazbou míst, která kopíruje významnostní vazby 

jednotlivých prostředků, a takto je faktickou tváří okolí. Je jedním ze 

zvláštních významů (prostorovým ohledem), kterými se na nás okolí obrací. 

A pobyt tuto krajinu místně-významových vazeb v teoreticky zastavené 

dynamice vzájemného vyjednávání se světem soustředí a stahuje do toho, co 

má v blízkosti při ruce. Příruční jsoucno je tak těžištěm v jinak spojité 

místně-významové souvislosti krajiny, která se mu vždy již drží v zádech. 

Vrátíme-li se k našemu příkladu s klávesnicí, budeme snad moci lépe 

ukázat, o čem Heidegger mluví. Prvotně je při ruce klávesa, jež k tomu, aby 

vystoupila ve své příručnosti, potřebuje předchůdně podržovat souvislost 

poukazů zastřešenou nějakou celkovou určující souvislostí, která ji vykazuje 

jako to, s čím stačíme na napsání písmene, abychom napsali slovo. To, že se 

s tímto jsoucnem setkáváme, je dáno tím, že jsme je přitáhli k pozornosti 

našeho praktického ohledu, tj. do blízkosti. Této blízkosti klávesy rozumí náš 

prst, který bez toho, že bychom museli klávesu vidět, ví že a kde a jak 

uhodit. Toto vědění rozumí směru, ze kterého se klávesa nabízí, a v závislosti 

na něm rozumí i tomu, kde kterým prstem uhodit dále, aby se vposled 

zapsalo něco jako slovo. Říkáme „závislost na směru“, ale to, co je tím 

míněno, je právě vyorientování části krajiny klávesnice. Neboť ono „kde“, 

kde prst nalézá tu správnou další klávesu, je orientováno v nějakém určitém 

konkrétním smyslu vůči tomu, kde je či byla klávesa první. Toto orientování 

má svůj řád, který respektuje jazyk, politiku hardwarových dodavatelů a 

především naše ruce. Pokud je tento pořádek, kterému obstarávání důvěrně 

rozumí, narušen např. systémovým přepnutím klávesnice do rozlišení 

angličtiny, donutí nás chyby v psaní Z a Y k výslovnému vystoupení krajiny 

klávesnice a musíme si pořádek zjednat ujasněním správných míst a jejich 

významů. Ještě výrazněji krajina vystoupí, máme-li plynule psát na 

klávesnici s výrazně odlišným na jazyk vázaným rozložením. 
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Vystoupivší jsoucno je branou k otevření krajiny a v důsledku i celého 

prostoru, protože prostor se „rozlévá“ až v praktické artikulaci obstarávání. 

Což jedním dechem znamená: vždy v nějaké konkrétní podobě – prostor se 

ustaluje až v konkrétním zacházení se jsoucny. Nicméně toto ustálení 

prostoru nesmíme zbavit oné artikulační logiky významů-míst. Prostor se 

neustaluje do podoby kontinua, jak jsme si jej uvykli chápat. Ustaluje se do 

podoby směrů a vzdáleností jednotlivých významů, které jsou smysluplné 

pro praktický ohled. Konkrétní obstarávání jako výraz světskosti pobytu 

artikuluje skrze strukturu významnosti vazebnost míst. Ukazuje se nám tak 

vzájemná propojenost světa a prostorovosti. Prostor je spjat se světem, svět 

je bytostným rysem pobytu, pročež pobyt je ve svém bytí-ve-světě bytostně 

prostorový. 

3.5. Prostorovost pobytu 

Prostor se ustaluje v konkrétním zacházení se jsoucny co do blízkosti a 

směru obstarávaného jsoucna. Prostorovost pobytu je třeba traktovat 

v souzvuku s prostorovostí jsoucna, neboť jsou to jen dva odlišné důrazy 

v jinak spojité souvislosti. To, jak pobyt prostorově je, se tedy snažíme 

pochopit opět na vystoupení příručního jsoucna do blízkosti, ale tentokrát 

optikou pobytu. Pobyt nechává vystupovat jsoucno do blízkosti. Toto 

„nechávat vystupovat“ bylo výše určeno jako vystačit si se jsoucnem a potud 

jej nechat být tak, jak je, za předchůdného rozumění souvislosti, která 

určuje jeho smysl pro konkrétní souvislost obstarávání. Prostorovou 

souvislost spjatou s tímto „pohybem“ označuje Heidegger jako od-dalování, 

které je myšleno důsledně ve smyslu upouštění od dálky, tj. jakéhosi 

svébytného přibližování. Přibližování je myšleno původněji; je přivádění, do 

blízkosti a potud by nemělo být myšleno jako překonávání vzdálenosti, 

kteréžto „přibližování“ je jen jedním z modů původněji pochopeného 

přibližování. Vzdálenost, příp. metrickou vzdálenost, lze pochopit až na 

základě od-dálení jsoucen do blízkosti pobytu, do jejich příručnosti. Od-

dalování je od pobytu neodmyslitelné; pobyt vždy od-daluje a vždy se již 

nachází v blízkosti něčeho. To, jak máme toto od-dálení chápat, jsme již 
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naznačili při rozboru krajiny. Krajina je místním výrazem významové 

souvislosti zvýznamňující jednotlivá jsoucna a vždy se svažuje či soustředí do 

blízkosti příručního jsoucna. Toto svažování není samovolné, ale děje se 

v závislosti na zařizování se pobytu v jeho obstarávání. Od-dálení proto 

musíme chápat jako tento pohyb, kterým pobyt z významové souvislosti 

vytahuje jsoucno do jeho příručnosti. 

Od-dálení primárně nenese informaci o vzdálenosti příručního 

jsoucna. Délku, pokud ji máme určit, stanovujeme na základě praktického 

zacházení se jsoucny, resp. z jejich vzájemných vazeb. Přestože co do 

absolutních hodnot nevykazuje taková délka obecnou stálost, má své přesné 

uchopení pro konkrétní situaci. Jakkoli nedokážeme zpaměti metricky 

stanovit přesnou vzdálenost klávesy „A“ a „S“ a často si ani výslovně 

nedokážeme vzpomenout na vzájemné postavení těchto kláves, pokud 

máme ve zvyku psát, naše prsty znají při psaní jejich vzdálenost na naší 

klávesnici a do jisté míry i na jakékoliv jiné jí podobné. Na druhou stranu to, 

co považujeme za objektivně přesné, nemusí být ve vztahu k praktickému 

obstarávání nutně přesnější než to, co má v obstarávání svou vlastní míru. 

Turistické ukazatele po Čechách obvykle udávají vzdálenost dvou míst 

v kilometrech, Alpské povětšinou v hodinách chůze. Časový údaj o chůzi 

samozřejmě není sám o sobě přesnější, ale zohledňuje obstarávání potud, 

pokud reflektuje reliéf terénu a do jisté míry i rychlost chůze, a proto je 

z pohledu obstarávání věcnější a užitečnější. I tento časový údaj je však z 

důvodu obecně platné použitelnosti ušit na míru někomu obecnému a 

nemůže tak konkurovat vlastní „znalosti“ cesty, která „zná“ nuance reliéfu, 

proměnlivost počasí i stav fyzické kondice těla, které na délku cesty mají vliv. 

Až tady je pobyt jako ten, kdo cestu prodělává, namísto toho, aby se pouze 

vyskytoval v určitých bodech trasy. Nitrosvětská obstarávaná cesta a exaktně 

změřená cesta jsou dvě různé cesty. Objektivní míra zůstává slepá vůči 

praktické blízkosti světa našeho okolí. 

Blízké není metricky blízké. Naopak to, co je metricky nejblíže většinou 

přeskakujeme, tak jako pomíjíme brýle na nose, nebo cestu pod našima 

nohama. „O blízkosti a dálce toho, co máme ve svém okolí nejblíže, 
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rozhoduje praktický ohled obstarávání.“30 Přičemž ono já, vůči kterému se 

délka či blízkost stanovuje, není nějaké těleso, nýbrž je to já vztažené 

k obstarávaným jsoucnům. Stáhnout do blízkosti znamená nechat vystoupit 

do příručnosti, do okrsku naší praktické pozornosti. Odtud je také nejlépe 

vidět, že prostorovost pobytu nespočívá na nějakém místě myšleném striktně 

výskytově, tj. že by si jen tak někde pobývávala či prodlévala. Nemůže být 

ani prostorovostí, jaká je vlastní příručnímu jsoucnu, neboť ta se 

rozprostraňuje až v obstarávání pobytu. Být zde pobytu znamená být zde vůči 

tomu tam, vůči příručnímu jsoucnu, vůči okolí, které jej prostupuje. Být zde 

znamená primárně být u od-dáleného jsoucna, spolu s ním. Prvotně je pobyt 

tam a teprve na základě toho tam se „vrací“ ke svému zde, kterému rozumí 

jen jako vyorientovanému vůči tomu tam. Tato vazba opět nemá prvotně 

vzdálenostní charakter. Interval, který odděluje pobyt od jsoucna, je 

nezdolatelný, blíže než blízko není možné „jít“, lze je nahradit pouze jinou 

blízkostí. Pobyt z titulu toho, že je vždy už v nějaké konkrétní situaci 

obstarávání, že se v praktickém ohledu vždy už setkává s nějakým jsoucnem, 

neustále trčí v nějaké prostorové vázanosti vůči tomuto jsoucnu. Toto 

„trčení“ je oním od-dalováním a pobytu nezbývá, než být prostorovým. 

Prostorovost je pobytu vlastní. 

Druhým základním pohybem pobytu co do prostorovosti je zaměření. 

„Každé přibližování se vždy již předem nasměrovalo do nějaké krajiny, z níž 

se ono od-dálené přibližuje, aby je bylo možno nalézt na jeho místě.“31 

Zaměření je vystavením se pobytu vůči specifické krajině. Je souběžné s od-

dálením, vyorientovává pobyt vůči příručnímu jsoucnu. Zatímco od-dálení je 

úzce spjato se jsoucnem, je zaměření spíše vázáno na to přesahující, na 

souvislost krajiny a poskytuje tak obecnější rámec prostorovosti pobytu, bez 

toho, že by ovšem ztratila přímou vazbu na praktické obstarávání. Zaměření 

je tím, kdo pobytu ukazuje vlevo a vpravo, které jsou vázány na jeho 

tělesnost. Ani tato určení ovšem nejsou jen tak nějakými atributy pobytu, 

                                             

30 HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 135. 

31 Tamtéž, s. 136. 
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neboť jsou pevně zakotvena v bytí-ve-světě jako struktuře pobytu a potud 

bytím-ve-světě fundována. Ani vpravo a vlevo nemá smysl bez uchopování 

jsoucna, které zpětně člověka zakotvuje ve světě. 

Od-dálení a zaměření jsou bytostnými rysy bytí-ve a potud určují 

základní prostorovost praktického obstarávání. Pobyt je vždy již tváří v tvář 

nějaké krajině (zaměřené a od-dálené) a veškeré jsoucno, kterého se 

chápeme vždy již nějaké krajině náleží a potud jsoucno, které uvolňujeme do 

blízkosti má vždy své „umístění“. Krajina tak doplňuje a provází příruční 

jsoucno a společně jsou faktickým výrazem určitého celku ponechanosti, 

v němž se pobyt zařizuje na základě širší souvislosti sebeodkazování odvislé 

od důvěrného porozumění celku významnosti, jež vposled ukazuje na to, že 

pobyt je jako pobyt vždy ve světě. Dostatečnost krajinná má tutéž původnost 

jako dostatečnost obstarávací a porozumění významnosti s sebou vždy nese 

otevření této bytostné prostorovosti. 

Krajinná souvislost umožňuje uchopit jsoucno co do formy a směru, ve 

kterých je nalezitelné. Nechávat vystoupit příruční jsoucno tedy jedním 

dechem znamená dávat mu prostor, umisťovat jej. Umisťování pak není 

nějaké ukázání či stanovení pozice, je to spojité vyprostorovávání 

v souvislosti míst-významů, v krajině, která je takto nevýslovně k dispozici 

praktickému ohledu. 

3.6. Prostor 

Pokud bychom měli nějakým způsobem upřesnit naše obvyklé pojetí 

prostoru, tak jak o něm mluvíme, jak se o něm dovídáme ze základních škol, 

uchýlili bychom se pravděpodobně k výrazům jako „nekonečný“, „spojitý“, 

„homogenní“ a „třídimenzionální“, občas také „abstraktní“. Jak říká Patočka: 

„Dospělému Evropanu našich dní je prostor jedním z nejběžnějších pojmů, z 

podstatných složek jeho světového názoru; je kusem té neuvědomělé 

metafyziky, kterou jej vybavila třistaletá historie moderní vědy a filosofie. 

Zákonitým pohybem elementárních částic v nekonečném prostoru, který je 

vůči svému obsahu lhostejný a inertní, vysvětluje se veškeré fyzikální dění a 
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fyzikálním děním všechno ostatní. Moderní Evropan cítí tento názor, tzv. 

mechanismus, jako něco ‚přirozeného‘, jako samozřejmost, která se sama 

nabízí, která vystihuje naše střízlivé každodenní porozumění povaze 

skutečnosti“32. Nutkavost tohoto pojetí světa a potažmo prostoru je založena 

především historicky. Patočka ji popisuje jako souběh několika zásadních, do 

sebe zapletených konceptů a předpokladů. Jde o prostor vhodný pro 

skloubení s lidským zrakem (je současný renesančnímu objevu perspektivy). 

Je prostorem přírody, jež stojí na troskách antického kosmu borceného 

Newtonovou mechanikou a její matematizací, které najdou v tomto prostoru 

svou geometrickou oporu. A v neposlední řadě stojí přesvědčivost tohoto 

prostoru na „nejvypracovanější deduktivní teorii, odkázané středověkem 

pozdějším dobám“, tj. na Euklidově geometrii. Souběh těchto momentů dal 

vzniknout prostoru, který zůstal měřítkem našeho chápání prostorovosti, 

byť byl v následujících staletích marginalizován jak z pozic přírodních věd, 

tak z pozic filozofie. Problémem tohoto chápání prostoru ovšem není jeho 

legitimita ať už historická nebo vědecká. Přírodní vědy prostor zásadně 

problematizovaly a vnitřně rozpracovaly do značné formální šíře i hloubky. 

Problémem se zdá být spíše formálnost této formalizace, resp. její odtažitost 

od zakoušeného prostoru. Heidegger říká, že problém interpretace prostoru 

nespočívá ani tak na „nedostatečnosti věcných poznatků o prostoru samém, 

jako na nedostatku zásadní jasnosti o možnostech interpretace bytí vůbec a 

na nedostatečnosti jejich ontologicky pojmové interpretace.“33  

Jak máme tedy máme ve světle předcházejících vývodů pochopit 

prostor, tak abychom alespoň směřovali k nějakému na bytí vázanému a 

ontologicky dostačujícímu pochopení? Předně prostor není souvislé 

kontinuum, ve kterém by vězel svět. Prostor je bytostně spjat s bytím-ve-

světě a potud jej lze nahlížet spíše jako světu vnitřní než vnější, protože se 

nějak podílí na oné souvislosti, kterou sebeodkazováním pobyt vyvrhává 

                                             

32 PATOČKA, J. Prostor a jeho problematika. In Prostor (semináře CTS), pracovní texty 

B, s. 2. 

33 HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 141. 
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před sebe. Na druhou stranu nelze tvrdit, že by byl prostor na pobytu 

závislý; prostor není subjektivní, spíše než prostorem v subjektu je 

prostorem subjektu. To však neznamená, že by byl od pobytu odtržený. 

Prostor se vyprostorovává spolu s vyvstáním příručního jsoucna do blízkosti 

z našeho okolí, ale není tímto vyvstáním stvořen, je odkryt jako vždy již 

spolu s pobytem jsoucí, neboť vždy kopíruje onu kruhovou souvislost, která 

na jedné straně drží jsoucno v blízkosti a na druhé straně z celku určujících 

okolností propůjčuje příručnímu jsoucnu vazby na další jsoucna a jejich 

místa. Naopak nezávislý ohled prostoru je dán jeho přimknutím ke světu. 

Směr hledání povahy a původu prostoru je zřejmý. Heidegger se nás 

snaží zavést kamsi do počáteční hladiny, z níž se vzpíná svět (myšlen 

samozřejmě svět, jehož kostrou je bytí-ve-světě, tj. svět pobytu) a prostor se 

zdá na tomto vzepnutí podílet. „Svět je prostorem spolukonstituován.“34 

Prostor jako spojité nekonečné kontinuum je možný až na základě 

obstarávaného prostoru, a to postupně, stane-li se nejprve sám o sobě 

obstarávaným a posléze formálně nazíraným jsoucnem, očištěným od 

praktického konkrétna. Ve formalizovaném prostoru jsou krajiny, 

odpovídající praktickým celkům dostatečnosti, nivelizovány do 

jednoduchých rozměrů a ze souvislosti míst se stává rozmanitost pozic, které 

zaujímají jednotlivá výskytová tělesa. Prostorovost jsoucna je zdánlivě už jen 

tak, bez vevázanosti do obstarávání pobytu. V důsledku této transformace se 

vposled rozpadá soudržnost světa, který je nahrazen světem přírody. Krátce 

řečeno prostor, tak jak mu obvykle rozumíme, je možný a myslitelný jen 

jako redukce obstarávání, jako „specifické odsvětštění světovosti příručního 

jsoucna“.35 

                                             

34 Tamtéž, s. 142. 

35 Tamtéž, s. 141. 
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4. Petrarca vs. Mont Ventoux podruhé 

V úvodu této práce jsme slíbili, že se k Petrarcovi při výstupu na horu 

Mont Ventoux ještě vrátíme a trochu jej zneužijeme v náš prospěch. 

V předcházející kapitole jsme se pokusili v základních obrysech nastínit, jak 

se to má s člověkem ve světě a jak se to s nimi má co do prostorovosti, ovšem 

nyní se potřebujeme dobrat ke krajině jako motivu. A k tomu nám chybí 

nějaká explicitní zkušenost, o kterou bychom se mohli při fixaci takové 

krajiny opřít. Proto si vypůjčíme Petrarcův výstup a pokusíme se jej velmi 

zjednodušeně rekapitulovat optikou Heideggerovy strukturace vztahu 

člověka a světa. 

Na úvod dopisu, ve kterém je výstup podrobně popsán, Petrarca uvádí 

důvody této cesty. Byl k ní veden „toliko přáním uvidět neobyčejnou výšku 

toho místa“36, na což ostatně myslel již od dětství, které v kraji okolo hory 

trávil. Pečlivě si vybírá společníka na cestu, filtruje dobré a špatné vlastnosti 

svých přátel, aby nakonec jako ideálního partnera shledal mladšího bratra. 

Po jednodenním přiblížení k úpatí hory a jednom dni stráveném tamtéž, 

počíná se v den následující samotný výstup. Od počátku je obtížný, neboť 

hora je strmá, téměř nepřístupná. Kupředu je žene délka dne, lahodný 

vzduch, svěží mysl, tělesná síla a hbitost, brzdí je „přirozený ráz tohoto 

místa“. Začínají svižně stoupat, ale s námahou se dostavuje i první únava, 

první přestávka. Petrarca na rozdíl od bratra volí mírnější cestu, jat úvahami 

o své změkčilosti a pohodlnosti. Svůj neúspěch v podobě bloudění chápe 

jako trest, z něhož si ovšem nebere ponaučení a opět bloudí na mírnější 

stezce. Při dalším odpočinku jej tato zkušenost vede k úvahám, které ji 

přirovnávají k pachtění lidí snažících se o dosažení blaženosti, kteří jsou 

                                             

36 PETRARCA, F. Dionysiovi di Borgo San Sepolcro, výstup na Mons Ventosus. In 

Listy velkým i malým tohoto světa. Praha: Odeon, 1974, s. 19. 
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rovněž sváděni pohodlností mírnějších cest. A poté vrchol: „Nejdříve jsem 

zůstal stát jako strnulý, uchvácen nezvyklým váním vzduchu a nespoutaným 

rozhledem.“ [25] Petrarca hledí do krajiny, rozpoznává známá místa, která 

jej vedou ke vzpomínkám a kontemplaci nad vlastním osudem. 

Výstup je Petrarcovi dílem. Nehodláme se zde pouštět do analýzy 

obecných motivů proč se výstup uskutečňuje. Přestože by bylo bezesporu 

zajímavé sledovat napojení souvislosti výstupu na celkové okolnosti 

Petrarcova pobytu, bohužel nám k tomu chybí dostatek zdrojů z nichž 

bychom mohli toto napojení sledovat. Jsme odkázáni jen na – v tomto 

ohledu nedostatečnou – Petrarcovu vlastní zmínku: chtít vidět výšku hory, 

moci se z této výšky rozhlédnout. Můžeme se jen domnívat, nakolik má pro 

Petrarcu jako konkrétní bytost takový výstup smysl, protože zjevně nejde o 

nějaké jednoduše srozumitelné kvůli, jako je tomu např. v případě přístřeší, 

které má člověka chránit. Skromně se tedy musíme držet při zemi, a tak 

máme k dispozici vyšedšího Petrarcu, kterak se chápe cesty spolu s bratrem 

a sluhy. Cesta zaplňuje všechno jeho obstarávání neboť je obtížná a 

v podobě strmosti, kamení a keřů mu staví do cesty překážky, které ho nutí 

se vyhýbat a především volit, kudy jít. Toto „kudy“ není samo sebou. 

Petrarca se, aby vůbec byl s to jít, musí zaměřovat na vystoupivší kameny a 

keře, které vzájemným vyorientováváním umisťují průchozí úseky, kterých 

se Petrarcova chůze chápe, aby tak otevírala jen další vystoupivší kameny a 

keře. Zároveň však toto „kudy“, stejně jako keře a kameny respektuje 

svažitost terénu, úbočí hory a především samotný vrchol, který je tím, 

„k čemu“ směřují a vůči čemu se vposled orientují. A stejně tak Petrarcovy 

nohy nějak stále podržují vrchol v „paměti“ a na rozdíl od Petrarcy nějak 

chápou onu krajinu (i krajinu), z níž vystupují svahy a z nich kameny, o něž 

se opírají, krajinu, z níž rovněž všudypřítomně vystupuje svěží vzduch, který 

chodce obestírá. Na vrcholu strnutí, nohy spočívají, tělo intenzivněji vnímá 

svěží vzduch, který se přetavil do zakoušeného vání, zrak se nespoutaně 

rozlévá po krajině, aby hned v následujícím okamžiku zaměřil mraky pod 

vrcholem a hned nato začal fixovat jednotlivá místa, která jsou Petrarcovi 

srozumitelná na základě obecnější souvislosti okolností (obecnější než jen 

souvislosti výstupu), ale především jsou identifikována v relaci k tělu na 
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vrcholu hory a vzájemných postaveních (v posloupnosti Alpy, Itálie, 

vzpomínka na italské nebe …). 

Petrarca při výstupu samozřejmě není redukovatelný na takto 

primitivní popis. Sledování poukazových subtilit jeho myšlenek a sebereflexí 

je úkol několikařádově vyšší komplexity. Nicméně to, oč nám zde jde, je 

nasnadě. Petrarca disponuje svojí krajinou a zároveň je do ní vnořen. 

Představíme-li si jak se interakce s okolím odehrává, skončíme u velmi 

spletitého dynamismu, kdy se prokládá do okolí, nechává se oslovovat 

jsoucny a odpovídá na tato oslovení a tento nestálý a přesto souvislý shluk 

významností s přesahem do paměti a lidství obecně se valí po úbočí hory, 

které stejně jako každý kámen a keř je tím čím je na základě významové 

souvislosti „výstup na horu“. Klíčovým momentem je pro nás ten, kdy 

Petrarca stane na vrcholu, nohy se zastaví, kameny a keře nejbližšího okolí 

ustoupí a pohled uchopí scenérii, nejprve obecně, resp. obecněji jako závan 

větru, jako zemi proti nebi, jako mraky pod sebou, od nichž se na chvilku 

uzavře do myšlenek na Athos a Olymp, ale hned se vrací zpět, aby vystoupily 

alpské vrcholy, z nichž podhled sklouzává do Itálie. 

Co je ovšem to, čeho se na vrcholku Mont Ventoux chápe Pertrarcovo 

oko, čemu je vystaveno jeho tělo? Je nasnadě, že se snažíme nějak vyprostit 

krajinu jako motiv, jako scenérii, aby se ukázala ve své specifičnosti. Petrarca 

kráčející vzhůru tuto krajinu nezakouší, veškerá jeho pozornost je u jsoucen, 

která se mu staví při cestě do cesty. Ale s posledním krokem ten nátlak 

kamenů, keřů a svahu ustoupí, aby byla do příručnosti vtažena celá ta 

nezměrnost obzoru. Krajina v ten moment je samozřejmě krajina 

svébytného významu (v Uexküllovském smyslu). Její nezměrnost nic nemění 

na tom, že je stále prostředkem a že vystupuje jen díky odkazové souvislosti, 

která vposled ukazuje někam k pobytu. Ale jak se to s touto krajinou má ve 

vztahu ke krajině a k žité krajině? 

V druhé kapitole jsme vymezili tři způsoby mluvení o krajině. 

Postulovali jsme je odděleně, přestože je očividné, že jsou vzájemně spojeny. 

Smyslem Heideggerovské kapitoly bylo získat výkladovou půdu pro toto 

propojení, které je částečně čitelné právě na Petrarcovském výstupu. Jinak 
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řečeno, to z čeho je třeba vyjít je bytí člověka ve světě, čímž je zároveň 

řečeno bytí člověka v prostoru. Toto bytí spolu a ve světě jsme s pomocí 

Heideggera ukázali jako dynamické vyjednávání praktického ohledu 

s významností, tak jak se podává v okolí, jak se fakticky vyjadřuje 

v prostorových souvislostech krajiny a jak se ustaluje ve významu příručního 

jsoucna. Toto oddívání se vztahu člověk svět zasahuje něco takového jako 

žitou krajinu. Je nabíledni, že krajina není totožná s krajinnou perspektivou 

jednotlivých lidí-aktérů. Krajina tu vystupuje jako jsoucno-význam. A je to 

zvláštní význam, který přesahuje onu jednoduchou rovinu manuální 

uchopitelnosti kostky, který je s to nás obestupovat, který je obděláván 

jednotlivými lidmi a lidi zpětně obdělává a který se nějak osamostatnil v tom 

smyslu, že se stal významem sdíleným. Má svou rozlehlost, ale je to vždy 

rozlehlost čtená prostorováním jednotlivých lidí. Má svou paměť, která je ale 

tradovanou pamětí lidí krajině příslušných, případně pamětí čtenou 

z tvářnosti krajiny těmito lidmi37. A na druhé straně je vždy podstatně opřen 

o svět přírody a mnohdy s ním přímo splývá.  

Petrarca při výstupu je člověkem v žité krajině. Samotný výstup 

v područí krajiny je součástí této krajiny. Krajiny, v níž Petrararca 

v Avignonu pod Mont Ventoux trávil své dětství, neustále oslovován 

všudypřítomnou horou. Krajina tu není nějakou scenérií, přestože by 

k tomu mohla silueta hory, která v krajině hraje důležitou roli, trochu 

nabádat. Je významem vázaným na určitá „místa“, ale není významem 

statickým, neustále se přetváří tím jak jej lidé mění a jak on mění lidi. 

Petrarca při výstupu (ať už fiktivním nebo ne) žije tuto krajinu, ale zároveň 

se do ní vepisuje, protože svým dopisem se stane součástí této krajiny a 

                                             

37 V tomto ohledu by pro čtenáře mohly být osvětlující závěrečné kapitoly první části 

knihy J. Novotného, kde jsou explicitně vypracovány mechanismy tohoto sdílení a 

tradování, viz. NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: Studie k Heideggerovu 

existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: FHS UK, 2007, s. !!!. Pokud jde o samotný materiál 

ke studiu, nelze než doporučit výbornou historickou studii SCHAMA, S. Landscape and 

Memory. New York: Vintage, 1995. 
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Mont Ventoux je (krom etapy Tour de France) stále (neboť udržovaně, 

připomínaně) tak trochu i Petrarcovým výstupem. 

Zdánlivá obecnost žité či kulturní krajiny je tak trochu ošemetná, 

protože je konkrétními perspektivami lidí, kteří ji nechávají vystupovat a 

následně s ní zacházejí, vždy v kontextu individuálních okolností a 

souvislostí. A významově se skládá a rozkládá v závislosti na těchto 

individuálních souvislostech. Proto je v důsledku možné v závislosti na 

kontextu mít krajinu jako konkrétní, mít pluralitu takových krajin a v určité 

míře je možný i překryv nebo souběžnost některých krajin. 

Právě takovou souběžnou krajinou je krajina jako fragment prostoru, 

krajina v některých přírodovědních koncepcích, krajina mapy. Stejně jako 

žitá krajina má původ v obstarávající prostorovosti pobytu. Jak jsme 

naznačili na konci Heideggerovské kapitoly, je tento původ vyznačen 

následující posloupností: prostorovost pobytu se stává sama obstarávaným 

významem, který je následně formalizován a kolem této formalizace se při 

podržení stanovených pravidel vytvoří systém. Tomuto systému podléhá 

krajina fragment prostoru a jeho výrazem (byť jen velmi schématickým) je 

pokud jde o krajinu mapa38. 

A pak je tu krajina-motiv. Petrarca zírá do krajiny, vystavuje se větru, 

dumá nad místy a svým životem, který se k nim váže. Tato kapitola se 

v zásadě snaží o to, abychom krajinu-motiv pochopili jednak ze strany 

zvláštní situace v souvislosti obstarávání (v plynulém zřizování se Petrarcova 

výstupu) a jednak ze strany žité krajiny jako zvláštního jsoucna-významu. 

Druhý z těchto dvou momentů akcentuje skutečnost, že krajina-motiv je 

s žitou krajinou nějak spojena (jak fyzicky, tak významově), a zároveň fixuje 

krajinu-motiv jako specifický a v mnohém samostatný a svébytný významový 

ohled žité krajiny. Vystoupení krajiny je tak třeba chápat jako setkání se 

jsoucnem, resp. s určitým jeho ohledem, který odpovídá naší obstarávající 

                                             

38 Podrobnějšímu vypracování napojení krajiny fragmentu na vazbu člověk-svět se 

nemůžeme věnovat, a proto odkazujeme na příslušné paragrafy Bytí a času, nebo výše 

zmíněnou a v zmiňovaném ohledu snad i lépe objasňující studii Patočkovu. 
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souvislosti. Čímž se plynule svezeme k prvnímu momentu, který vymezuje 

určité podmínky (sled prostředků?), jež k vystoupení krajiny-motivu jako 

zvláštního významového ohledu žité krajiny vedou. Těchto podmínek a 

zároveň důsledků, které ze setkání s touto krajinou plynou, se pokusíme 

dotknout v následující kapitole. Ještě než se tak stane, musíme si však ujasnit 

ještě jeden problém týkající se takto rozvržené situace člověk – krajina. 

Vystupuje-li nám krajina-motiv jako význam v nějaké obstarávací 

souvislosti, musíme se vypořádat s tím, že tento význam obstarávací 

souvislosti podléhá a tudíž se může dost radikálně proměňovat. A nemyslíme 

tím kontexty užívání žité krajiny, ale přímo krajiny-motivu, ať už jde o 

krajinu pro zvídavého Petrarcu, pro romantika kontemplujícího o své 

identitě tváří v tvář přírodě, nebo pro turistu, který o ní jen potřebuje 

zpětně o referovat v restauračním zařízení. Důvodem, proč se chceme 

krajinou-motivem blíže zabývat, je naše víra, že v těchto (ale i jiných) 

ohledech vykazuje určitou stálost, stejně jako ohled nosnosti u dlažební 

kostky, ať už po ní jdeme, skáčeme, válíme se po ní, nebo na ní padáme. 

Chápeme krajinu-motiv jako význam a jak bylo na začátku této práce 

zmíněno nikoli význam univerzální, ale do jisté míry historicky daný a potud 

kulturně specifický. A máme za to, že tento význam vyžaduje na jedné straně 

určité podmínky, k tomu aby jako takový vystoupil, a na straně druhé 

vykazuje určitou významovou skladbu. Tím bychom se rádi zabývali 

v poslední kapitole. 
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5. Krajina jako odstup, pohybová zádrž a rozvor 

„Poslyšte u venkovanů jsem někdy pochyboval jestli vědí, co to je krajina ... Dřív 

jsem chodíval občas na procházku a provázel za károu jednoho sedláka, který vozil na 

trh brambory. Jakživ se nepodíval na Sainte-Victoire. Ti lidé vědí, co je zaseto tady, 

...vědí, jaké bude zítra počasí, jestli má Sainte-Victoire nahoře čepičku nebo ne, větří 

to jako zvířata, tak jako ví pes, co je kus chleba, jen podle svých potřeb. Ale, že stromy 

jsou zelené, že tahle zeleň je strom ... to, myslím, většina z nich skutečně nevnímá, to 

neví mimo své utilitární nevědomí.“39 

P. Cézanne podle J. Gasqueta 

Cézanne naznačuje40, že venkované jsou natolik vevázáni do své žité 

krajiny, že krajinu jako motiv nevidí. Vevázanost je vevázaností 

hospodařícího praktického člověka, ať už hospodaří přímo se zemí nebo je 

jakkoli zaměstnán svou subsistencí. Ne, že by na krajinu neměl čas. Spíše mu 

žitá krajina v praktickém hospodařícím ohledu překrývá krajinu jako motiv. 

Krajina není samozřejmá, vyžaduje odstup. Už v první kapitole jsme 

naznačili, že tento odstup bývá často spojován s emancipací, která se stává 

historicky možnou až na základě určité úrovně zajištěnosti, resp. vyvázáním 

z onoho sepětí s půdou. Je zajímavé sledovat tuto paralelu u různých 

explicitních historických krajinných zbytnění. Například renesanční vila, kdy 

únava urbánním prostředím spojená s kapitalizací půdy a ostatně i 

kapitalizací krásy krajiny vyžene movitější městskou šlechtu ke stavbě 

venkovských sídel a vil. Andrews naznačuje, že právě z této únavy se rodí 

přimknutí k rurální a pastorální idyle, která o pár století později dá 

                                             

39 GASQUET, J. „Co mi řekl“. In Cézanne – číst přírodu. Praha: Arbor vitae, 2001, s. 

48-49. 

40 Stejně jako D. Cosgrove, viz poznámka na str. 13 
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vzniknout samostatnému typu krajinomalby41. Nebo holandský krajinářský 

boom, historicky spjatý s ekonomickým vzestupem měšťanstva, které 

„jednak hledá zdroje potěšení ve viditelných věcech, jednak díky životu ve 

městech začíná toužit po přírodě“42. I krajina turistická jde ruku v ruce 

s emancipací střední třídy a rozvojem volnočasových aktivit. Nakonec i 

Petrarca si najde čas a motivaci pro výstup na Mont Ventoux. 

Z uvedených příkladů a ostatně i z té Cézannovy citace se zdá být 

zřejmé, že naznačený sociálně ekonomický odstup není jen odstupem co do 

movitosti, ostatně o bohaté nebyla nouze nikdy. Krajina v těchto příkladech 

předpokládá určitou nezávislost na půdě a zároveň nějaký další zájem, ať už 

estetický nebo sociální. 

Bylo by poněkud přitažené za vlasy redukovat odstup, který zakládá 

krajinu jako motiv, pouze na tyto socioekonomické podmínky. Tento odstup 

je mnohem komplexnější apokud bychom jej měli sledovat historicky, 

musela by jeho analýza zahrnout především proměny vztahování se člověka 

k přírodě a ke svému prostředí obecně. Potud by měla být tato odbočka 

chápána jen jako ilustrace této komplexnosti, kterou se nemůžeme zabývat. 

Ostatně ani jsme si to nekladli za cíl, neboť nám jde o samotnou situaci 

člověka tváří v tvář krajině, ve které sice tyto kulturně historické pohyby 

figurují, Největsí roli však hrají při motivaci k pohledu na krajinu. Při 

samotném faktickém zakoušení krajiny naopak ustupují do pozadí. 

Ale je vůbec nějaká motivace potřeba? Není ten čas potřebný k odstupu 

redukovatelný na okamžik, na odhlédnutí od jedné pragmatické situace 

k jiné pragmatické situaci, od chůze, od jezení či od obdělávání k vystoupení 

krajiny? Nejsou výše zmíněné příklady vázány až na explicitní reflexi 

krajiny-motivu, pomíjejíce základní rovinu zkušenosti? Na tyto otázky 

                                             

41 Srov. ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University 

Press, 1999, s. 55-67. 

42 STIBRAL, K. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: 

Dokořán, 2005, s. 50. V návaznosti na K. Clarka, viz: CLARK, K. Landscape into art. 

Harmondsworth: Penguin Books, 1966. 
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nedokážeme odpovědět, ostatně takovou odpověď jsme si předem zakázali, 

neboť by postulovala nebo vyvrátila univerzalitu krajiny-motivu. Místo toho 

se utečeme k samotné situaci zrodu krajiny, neboť hodláme odstup 

interpretovat jako zastavení. 

Krajina v odstupu předpokládá zastavení. Zastavení předpokládá 

pohyb. Proto bychom rádi ponejprv určili krajinu jako pohybovou zádrž. 

Pohled do krajiny-motivu má v sobě něco statického, vyžaduje zastavení a 

nejde jen o to, že po výstupu na horu si na vrcholu musíme spočinout. Mezi 

výstupem a stáním na vrcholu je významový rozdíl. Po cestě jsme vystaveni 

nátlaku jednotlivých významů, jsme primárně obklopeni blízkou 

rozmanitostí. Jsme při cestě, při pohybu a dáváme pozor, abychom 

nezakopli, jsme v plynulé souvislosti chůze nebo jízdy, které se naše okolí 

významově přizpůsobuje a naopak chůze nebo jízda se přizpůsobuje jí. 

Samozřejmě to není tak, že by krajina nemohla v průběhu cesty vystoupit. 

Nejde tu to, že bychom měli v průběhu cesty zastíněn výhled na krajinu. 

Nejde o doslovné zastínění. To, co se pokoušíme popsat, platí pro výstup po 

holém, stejně jako zalesněném úbočí. Jde o zastínění jednotlivými dílčími 

významy s nimiž krajina do jisté míry soutěží. S vrcholem přichází zlom, kdy 

se plynulá souvislost přeruší a přenechá místo souvislosti jiné. Zlom 

vystihuje anglické viewpoint, které coby bod rozhledu či výhledu zdůrazňuje 

tuto náhlost změny perspektiv. 

Žitá krajina pohyb vyžaduje, je jí vlastní, naopak krajina-motiv 

předpokládá statičnost pozorovatele. Paradoxně nejlépe je to vidět na naší 

fascinaci výhledem z okna vlaku, či jakéhokoliv vozidla, pokud jej sami 

neřídíme. Přestože se prostorem pohybujeme velkou rychlostí, výhled kolmý 

na dráhu jízdy vykazuje statičnost, nebo jen pomalu a plynule se měnící úhel 

pohledu. Cestující je vůči krajině statický, krajinu si neosvojuje pohybem. 

Naopak když jdeme či řídíme43 jsme zpátky při cestě v žité krajině a krajinu 

                                             

43 Mezi řízením a chůzí není žádný podstatný rozdíl, neboť technický prostředek se 

při řízení stává extenzí – prodloužením našeho těla a rozšířením našich možností. Hezky to 

ukazuje TUAN, Y. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1977, s. 52-53.  
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jako motiv nemáme. Cesta je v žité krajině základním pohybem a je spjata 

s činným vstoupením člověka do prostorové souvislosti, v krajině-motivu je 

cesta naopak pohybu zbavená. Podržuje si svůj význam a svojí významovou 

dynamiku, ale je pouze cestou, po níž by bylo možné jít. 

Klíčovou podmínkou pro krajinu jako motiv je tudíž výhled44, jehož 

strukturními momenty jsou na jedné straně zadržení pohybu a na straně 

druhé prostornost45. Prostornost je termín, který má poněkud neohrabaně, 

formulovat skutečnost, že z výhledu je zkrátka dobře vidět. Jde o to, že 

pokud bychom definovali výhled jako rozhled do šířky a do dálky, vyvstal by 

problém, jak tato určení vymezit, a nakonec bychom bezesporu uvízli ve 

vzdálenostních definicích horizontu a jednotlivých jsoucen. Termín 

prostornost nám s trochou štěstí pomůže tyto obtíže obejít. 

Zadržení fyzického pohybu neznamená zadržení pohybu „vnitřního“. 

Tento pohyb je tím, co podle nás dává vzniknout prostornosti a pokusili 

bychom se jej uchopit jako rozvor oka a ostatních smyslů, rozvor smyslů a 

těla, rozvor blízkosti a dálky v rámci krajiny-motivu jako svébytného jsoucna. 

Všechny tyto rozvory46 jsme označili jako „vnitřní“ abychom zdůraznili jejich 

příslušnost ke zkušenosti, což jedním dechem znamená i dotek se světem. 

Zadržujeme pohyb, tělo se zastavuje a výhled skýtá krajinu. V tomto 

skýtání oko či zrak uniká tělu. Po většinu času našeho běžného žití jsme tak 

nějak vystaveni rovnoměrnému tlaku percepčních polí, která mezi sebou čile 

komunikují, a jsou v zásadě v rovnováze, nebereme-li v potaz jejich (snad 
                                             

44 Tento překlad anglického viewpoint volíme kvůli použitelnosti, neboť z našeho 

pohledu adekvátnější „místo dalekého rozhledu“, které máme naučené z turistických map, 

je pro opakované použití poněkud kostrbaté. 

45 Netriviálně pochopenou prostornost jsme si vypůjčili od humánního geografa Yi-

Fu Tuana a doplnili jej o kontext související s touto prací. Srov. TUAN, Y. Space and Place: 

The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. Zejména pak 

kapitolu Spaciousness and crowding, s. 51-66. 

46 Slovník spisovné češtiny slovo „rozvor“ nezná. Používáme tento termín k tomu, 

abychom zdůraznili, že jde o rozpor, který je zároveň spojitý, neboť všechny tři momenty 

tyto dva ohledy respektují. 
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biologicky danou) vzájemnou hierarchii47. Tváří v tvář krajině zůstává toto 

sevření stejné, s tím rozdílem, že oko se propadne hluboko do prostoru a 

rozevře či rozvine shluk percepčních polí do šířky i hloubky (např. haptická 

percepce zemského povrchu v závislosti na jeho textuře). Je otázka, jestli 

právě toto má co činit s krajinou, ale nabízelo by se srovnání s tím, jak se 

utrhuje sluch, ponoří-li se do nějakého hudebního prostoru. Tento stav 

rovněž upozadňuje tlak jiných smyslů, a zejména zraku. Není právě tento 

stav svodem k tak častému užití krajiny jako metafory mluvíme-li o hudbě, o 

hudebních krajinách? Není aplikován stejný vzorec mluvíme-li o krajinách 

vesmírných? 

Stejné napětí, které od sebe ale zároveň pospolu drží smyslová pole, se 

opakuje mezi zrakem a naší tělesností. Zrak je dálkovým smyslem obecně, 

ale proti krajině, uplatňuje tuto svou schopnost závratným způsobem. R. 

Morris, když píše o Cézannovi mluví dokonce o „nevolnost[i] vědomí 

konfrontovaného s tělem rozděleným v sobě – tj. rozděleným mezi prostor 

formovaný zrakem či schopností zraku zabydlovat prostor a omezenou 

možností těla k fyzickému pohybu“. Y. Tuan klade pohyb do souvislosti 

s psychologickým prožitkem svobody, z nějž je prostornost srozumitelná a 

vázaná ve smyslu možností, které pohyb nebo konání obecně určují. 

Otevřený prostor je tak chápán jako výzva k pohybu. Krajina je touto 

výzvou par excelence, ale zároveň nechává tělo strnule stát. Nicméně dává 

volnost oku, které si této svobody může užít dosyta. Ostatně z vrcholu hory 

se všechny cesty zdají být schůdné a lákavé, samotné vykročení po cestách 

většinou nadšení krotí. Ostatně i samo hodnocení prostorové volnosti je 

silně kulturně determinováno. Tuan uvádí jako příklad otevřenost rovin 

amerického středozápadu, které byly vždy příslibem, symbolem svobody, ale 

i obav z budoucnosti, kdežto nekonečné rovinaté Rusko bylo pro tamní 

                                             

47 Těchto otázek jsme se dotkli v předchozím vapracování problému krajiny, 

postaveném zejména na Merleau-Pontyho Fenomenologii vnímání. Srovnej též např: Gordon, 

H., Tamari, S. Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception: A Basis for Sharing the 

Earth. Praeger, 2004, s. 81-90. 
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rolníky spíše zdrojem zoufalství, uvědomění si vlastní ubohosti a potud 

pramenem lhostejnosti48. 

Třetí tenze je tenzí nezměrnosti. Ve výhledu se snažíme krajinu-motiv 

uchopit, přiblížit, od-dálit, ale tato se svou nezměrností vzpírá. Tuan říká: 

„Když se díváme na panoramatickou scénu naše oči se zastavují na zajímavých 

bodech. V každé pauze je dostatek času na vytvoření obrazu místa, které v našem 

pohledu chvilkově nabyde na velikosti. Pauza může být tak krátká a náš zájem natolik 

prchavý, že si ani nemusíme uvědomit, že jsme zaostřili nějaký konkrétní objekt; 

věříme, že jednoduše hledíme na celou scenérii. Nicméně pauza tu byla. Není možné 

scenérii uchopit obecně; naše oči stále hledají místa odpočinku.“49 

V krajině jako motivu jsme vždy pohrouženi a jakkoli se snažíme 

udržet ji v celku, vždy propadáme k uchopitelnějším jsoucnům. Přesto 

krajinu jako význam držíme v určité celosti, kterou bude třeba lépe 

prozkoumat. 

5.1. Krajina jako jednota 

„Usedl jsem na osamělém alpském vrcholku … nic není v dosažitelné blízkosti a 

není s to podněcovat mé hmatové orgány. Jedině oko je povoláno k tomu, aby svědčilo, 

avšak to, o čem má podat zprávu je mnohé a rozmanité … a přece se přes toto vše 

                                             

48 Tuan cituje M. Gorkého: „Kam až oko dohlédne se rozestírá nekonečná rovina a 

vprostřed ní bezvýznamný mizerný človíček odhozený na tuto bezútěšnou zemi, aby dřel jak 

otrok na galejích. A ten člověk je stižen pocitem lhostejnosti, který zabíjí jeho schopnost 

myslet, pamatovat si minulé zkušenosti a čerpat z nich inspiraci.“ Viz. TUAN, Y. Space and 

Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, s. 56. 

49 Tamtéž, s. 161. Srov. též: „Každý kontakt [setkání se jsoucnem, pozn. autora] je 

výběrem z možných kontaktů a nemůže být stejnoměrným kontaktem se všemi jsoucny z 

celku. I když jsme s to fingovat ... např. optický kontakt, který by stejnoměrně objímal 

všechny body prostoru, je podstatnou a nikoli nahodilou okolností, že lidský kontakt je vždy 

omezenou možností; je vždy výběrem z velké zásobárny toho, co je nám k dispozici, a 

nevyčerpává ani všechny věci, s nimiž můžeme vstoupit do styku, ani veškeré stránky, 

vztahy, skladební součásti věcí.“ 
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přelévá sjednocující klid … vzmáhá se ve mně nevýslovný pocit oduševnělosti, klidu a 

harmonie.“50 

A. Riegl: Nálada jako obsah moderního umění 

Krajinu zakoušíme jako jednotnou, jako celek, ale naše pozornost se 

vždy stahuje k uchopitelnějším jsoucnům. Kde se tedy krajina jako celek 

bere? Co stojí sjednocuje krajinu tak, že může být zdrojem pro reflexi 

jednoty jakou ukazuje Rieglova citace? 

Odpověď navrhujeme hledat ve vnímání, konkrétně u M. Merleau-

Pontyho. Ten ukazuje, že systém těla je v neustálém pohybu, zaměřený 

k aktivitě ve světě, vztažen ke konkrétním situacím. Tělesný prostor je určen 

tímto pohybem za jsoucnem a situováním těla vůči úkolu. Není nějakou 

pozicí v předem určeném prostoru, naopak jeho vlastní orientace nám 

nechává porozumět orientaci vnímaných objektů. Prostorovost těla se však 

plně vyjevuje až v jeho konání, v pohybu, v němž si aktivně osvojuje prostor 

i čas. Nejde zde ovšem o pohyb coby syntézu nějakých jednotlivých pozic 

nebo okamžiků; pohyb je jednolitý tok, sám je tvarem, jenž jakoby v jednom 

gestu směřuje k objektu, stále podržuje svůj počátek i cíl, které tvoří jeho 

pozadí. Tato gestikulace je podle nás tím, co v percepci pomáhá jednotit 

krajinu-motiv tím, že jsoucna krajiny v různé hladině obecnosti (od 

objímajících, nebe, země, horizont až po ty jednotlivé) sjednocuje do 

jednoho percepčního gesta. Merleau-Ponty tvrdí, že výdobytky takovéhoto 

                                             

50 RIEGL, A. Nálada jako obsah moderního umění. In Umění 51, 2003, č. 6, s. 502. 

Riegla uvádíme kvůli jeho vhodné deskripci situace tváří v tvář krajině a naopak 

ponecháme stranou teorii (dokonalý soulad za boji světa, tušený coby řád oproti chaosu, 

zbytnělý v náladu, jejímiž prvky jsou klid a pohled do dálky), kterou na ní navazuje. Jako 

jiný příklad zakoušené jednoty krajiny můžeme uvést R. W. Emersona: „Hledím-li na 

bohatou krajinu, není pro mne důležité znát její stavbu, ale vědět, proč každá myšlenka 

mnohosti odpadá a je nahrazena klidným pocitem jednoty. V přírodovědeckém kabinetu 

pociťujeme jakési tajné poznání a sympatii k nejneohrabanějším a nejvýstřednějším 

podobám zvířat, ryb a hmyzu … Věda není dost lidská, přehlíží-li onu shodu trvající mezi 

člověkem a světem …“, cit. dle CÍLEK, V. Zloději krajin. In Krajina zevnitř. Praha: Malá 

Skála, 2002, s. 53-65. 
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tělesného poznání se ukládají ve formě motorických návyků či habitů, které 

posléze v různých hladinách obecnosti tvoří síť dispozic, se kterými tělo 

může posléze počítat. Formování habitu opět nemá co činit s nějakou 

explicitní kognitivní činností; učíme-li se v autoškole řadit, neovládneme 

řazení pochopením jeho principu, spíše jako by tělo samo rozeznávalo 

pohyb, který si řadící páka vyžaduje a neustálým přehráváním či 

opakovanou syntézou nakonec dosáhlo jeho zapsání. Podobně je tomu 

s krajinou; při setkání s ní si vytváříme nebo spíše upevňujeme určitý styl 

pro její uchopení, který se naučí krajinné gesto rozpoznávat a případně 

aplikovat na jiné kontexty (hudba, vesmír). 

Krajina dává přednost vizualitě před ostatními smysly. Proto by onen 

ohled jednoty mohl být rovněž spojen s tím, co Patočka v 

poznámkách k Lassenově fenomenologii prostorovosti označuje jako 

uzavřenost vizuálního prostoru51. Tato uzavřenost je dána právě povahou 

zraku, který – proti soustavně otevřenému pohybově-taktilnímu aparátu – 

jakoby „vždy již vycházel od horizontu, od konce a hledal zakotvení 

v blízkosti“ [15], tedy v jakémsi zpětném pohybu vymezoval to, co bude 

možné přiblížit – jako by vždy již byl tam, kde teprve budeme. Zrakové 

percepční pole je jediné ze smyslových polí, které obepíná to, co může 

vystoupit, a vše takové se děje vždy uvnitř tohoto rozvoru52. Chtělo by se říci, 

že toto percepční pole kopíruje krajinu a umenšuje tím moc ostatních 

percepčních polí, nechává krajinu vystoupit v její celkovosti. 

Je otázka, zdali se těmito artikulacemi dostáváme jednotě krajiny 

nablízko. Nicméně krajinná jednota je skutečnost, a to skutečnost vlivná, jak 

se pokusíme ilustrovat na politickém ohledu krajiny. Toto „politické“ na 

                                             

51 Jedná se o rukopisné poznámky (sig. AJP 3000/324), viz  

52 Přednost vizuálna před všemi ostatními smysly v intuitivizaci tohoto životního hnutí 

tkví v tom, že zrak je smysl celkovosti: horizontů, tedy něčeho stálého, a dálky, nikoly smysl 

procesů a odporů, měnlivých a dynamických (jako sluch a hmat). Zrak jediný dává samo to, 

uvnitř čeho jsou věci a nikoli jen věci uvnitř. 
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krajině zmiňuje Andrews a domníváme se, že je to právě jednotnost či 

„celostnost“ (vlastní vnímání krajiny), kdo provokuje podobné konotace.  

Co může být na krajině politického? Výše zaznělo pár zmínek o 

volnosti, kterou provokuje prostornost, byť ji nenechá rozvinout v podobě 

pohybu. Tato svoboda, která je při kontemplaci krajiny svobodou mysli, je 

v ostrém kontrastu k prostorovému omezení a vymezení. Tato omezení mají 

v krajině podobu soukromých vlastnictví, které vevazuje člověka do žité 

krajiny a vymezuje mu jeho životní a do jisté míry i myšlenkový prostor. 

Krajina-motiv tyto partikularity pomíjí. „Krajina je často tím, co překračuje 

lidské vymezování, co spojuje rozdíly a sjednocuje segregovaná teritoria.“53 

Andrews v této souvislosti odkazuje k Británii 18. století, kdy schopnost 

jednotit rozmanité složky krajiny do jednotného celku byla výsadou 

(mužských) „liberálních hlav“, což krom vkusu znamenalo též kvalifikování 

se pro politickou zodpovědnost, neboť schopnost abstrahovat obecné 

z konkrétního je nezbytná pro pochopení veřejného zájmu. 

Krajina-motiv je ostatně rovněž vítaným souputníkem národního 

uvědomění a potud sjednocení54. Andrews to ukazuje na dvou generacích 

amerických malířů v čele s Thomasem Colem a Albertem Bierdstadtem, 

jejichž krajiny zaplňovaly při přepisování americké identity místo, které 

v kontinentální Evropě zastávala historická kontinuita55. Netřeba 

zdůrazňovat, že výrazový jazyk těchto maleb navazoval na evropské 

krajinářské tradice a potud je jazykem koloniálním. 

                                             

53 ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 

1999, s. 157. 

54 Česká hymna je toho ostatně důkazem. Viz sborník ze sympozia: Locus amoenus – 

místo líbezné. Uspořádal J. Šubrt, k vyd. připravil J. K. Kroupa. Praha: KLP, Ústav pro 

klasická studia AV ČR, 1993. 

55 Srov. ANDREWS, M. Landscape, property, and nationhood. In Landscape and 

Western Art. New York: Oxford University Press, 1999, s. 156-166. 
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Sjednocení se ovšem nemusí nutně odehrávat jen v socio-ekonomicko-

politickém ohledu. Podobně se vyjadřuje R. W. Emerson, když ve své 

přednášce o přírodě poznamenává: 

„Kouzelná krajina, kterou jsem dnes ráno viděl, je bezpochyby tvořena tak 

dvaceti, třiceti farmami. Millerovi patří tohle pole, Lockovi tamto a Manningovi ten 

les za nimi. Ale nikdo z nich nevlastní krajinu. Horizont je pozemkem, který nedokáže 

sjednotit než ten, jehož oko zvládne integrovat všechny tyto polnosti, tedy básník. To je 

ten nejlepší pozemek na farmách těchto mužů, na nějž se ovšem jejich vlastnické právo 

nevztahuje.“56 

5.2. Krajina jako jednota a hloubka 

Patočka vystavuje své chápání prostorovosti na drobně odlišných 

principech než Heidegger, ale podstatně se odchyluje především způsobem, 

jak do tématiky prostorovosti čtenáře zavádí. Člověk je v původní souvislosti 

se světem, který má v základní podobě charakter příliš nerozlišené 

souvislosti spíše intenzit než extenzit. Být uvnitř světa našeho života znamená 

především původní disponovatelnost tím, s čím se setkáváme. 

Setkání je v heideggerovském duchu vždy konkrétní omezenou 

možností (vždy se nám nabízí význam a vždy je významem dílčím – jedním 

z ohledů jsoucna), jíž stojí v zádech souvislost možností tvořících naše okolí. 

Okolí nemá nějakou objektivní podobu, je spíše aktuálním možnostním 

horizontem. Okolí není statické, je rozvlněno podle toho jak se z něj 

přibližuje a do něj vrací to, s čím se setkáváme. Tato dynamika má těžiště 

právě v konkrétním setkání, které Patočka inscenuje; na zájmenném 

půdorysu já – ty (ono)57. Já prvotně není vystupující do světa, nýbrž 

přijímající, je tím, co je oslovováno, koho ty oslovuje. Já je původně uvnitř, 

oslovované a odpovídající. Toto oslovování je pro já určující pomáhá mu 

                                             

56 Cit. podle ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University 

Press, 1999, s. 158. 

57 Který kopíruje půdorys vztahu pobyt – příruční jsoucno – okolí. 
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najít místo v síti druhých věcí (ty, ono), pomáhá mu orientovat se, pomáhá 

mu stabilizovat tento vztahový systém na nějakých pevných vazbách, které 

mu vposled umožňují cítit se zabydlený ve skutečnosti. Ty a ono respektují 

dynamiku okolí a setkání se jsoucnem; zatímco ty je bytostně blízké, ono 

představuje dálku. Mezi těmito dvěma póly je napětí a možná vzájemná 

zaměnitelnost. A to narozdíl od vztahu já – ty, kde já nikdy nemůže překonat 

vzdálenost k tomu druhému, tento rozvor je bytostný a ze své povahy 

strukturující ono bytí ve světě. Na druhou stranu já lze vidět jako ty, nahlížet 

sebe s ohledem na naši věcnost mezi věcmi, kterážto skutečnost má svůj 

původ v tělesnosti.  

Já zapracovává oslovující do vlastní souvislosti, která se ukazuje být 

jako my, a to nikoli jen v rovině osobního ale i věcného my. My je sdružený 

„svět“ s charakterem obeznámenosti a blízkosti věcí, proti němuž stojí a jejž 

doplňuje vy jako „svět“ věcí lhostejných, ne-li nepřátelských. Vše co nás 

oslovuje, nás tedy oslovuje z jedné sdružené sféry, přičemž my a vy spolu v já 

komunikují. Tato artikulace má podstatný důsledek, neboť jde napříč naším 

okolím, oním ono. Proto je okolí poznamenáno jak obeznámeností a 

souvislostí, tak cizotou a lhostejností. 

Na ono nás však bude zajímat hlavně další ohled, kterým je diference 

neurčitosti a individuace. Individuace je doménou ty, přiblížení určitého 

jsoucna v aktu setkání, oslovení. Ono, z kterého toto oslovení vychází, 

částečně tuto individuovanost či zbytnělost věcí podržuje. Ono ve svém celku 

však obsahuje i významy jiné, neindividuované. „Nerozlišené ono, které je 

přesila, okruh, sbíhající se kolem nás a zavírající se nad každým oslovením, 

každým sblížením a sdružením, je reprezentantem univerza v jeho 

nezvládnuté, možná plně nezvládnutelné podobě.“58 Okolí se tedy ukazuje 

jako okolí známého, okolí uspořádaných významů, ale rovněž jako okolí 

tušeného cizího, a potud je specifickým rozhraním, mezí, horizontem. 

                                             

58 PATOČKA, J. Prostor a jeho problematika. In Prostor (semináře CTS), pracovní texty 

B, s. 25. 
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Významová charakteristika meznosti okolí má svůj odraz v smyslovém 

zakoušení, a sice v dvojpohybu taktilně-kinestetického a vizuálního 

zakoušení. Patočka ukazuje, že vnímání dotyku a pohybu je pro prostorovost 

člověka charakteristické spojením se zakoušenou pozicí těla a s jeho 

vykračováním určitým směrem. Pohyb, kterým se toto zakoušení pohybuje, 

pokud jej teoreticky osamostatníme, je pohybem vždy vázaným na nějaké 

konkrétní (už nalezené místo), ze kterého se vykračuje či sahá dál do 

neznáma do prostoru, který není nijak omezen a ohraničen. Kinesteticko-

taktilní prostor je tedy bytostně neuzavřený, je prostorem, který se neustále 

ptá. 

Proti tomuto pohybu jde stejnou cestou pohyb vizuality. Vizualita nám 

stejně jako hmat dává jsoucno v blízkosti, dané odstupem a směrem, ale 

zároveň nám spolu s tímto jsoucnem vždy dává i faktický přítomný – viděný 

horizont, jako souvislost individuovaného a neindividuovaného. Souvislost 

tu nepředstavuje sumu jednotlivostí. Souvislost je v případě viděného 

horizontu celek, jednota – Patočka výstižně říká „klenba“ či „sklenutí“. 

Tyto dva smyslové pohyby jsou do sebe zaklesnuty a vzájemně se 

doplňují. Jako je hmatový prostor prostorem otázek, je vizuální prostor 

odpovědí. Tak jako je první prostorem jádra bez periferie, protože se od 

oslovujícího jsoucna pouští dál, je druhý prostorem periferie bez jádra, 

protože podává okolí takřka bez nás, resp. jen s naším tělesným horizontem. 

Taktilně-kinestetický prostor je „v podstatě prostor opory, země, která nás 

nese“, kdežto vizuální prostor jako nejodhmotněnější je prostorem nebe59. 

Samozřejmě výše zmíněný významový horizont okolí či vizuální 

horizont není podstatně horizontem krajinným, na druhou stranu to, co 

platí pro něj, platí i pro ten krajinný. Zdá se zřejmé, co chceme tímto 

patočkovským exkurzem pro krajinu vydobýt. Rádi bychom ukázali 

skloubení ono jednotícího ohledu s ohledem, který je tím přesahujícím, 

který odkazuje k onomu nerozlišenému neznámému, nezvládanému, 

neindividuovanému, a který poněkud neohrabaně nazýváme hloubka. 

                                             

59 Tamtéž, s. 29. 
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Hloubka je prvotně vztahem k nějakému ty, je směrem, kterým 

vykračujeme, a potud orientuje veškeré naše pohybování, ať už myšlenkové, 

smyslové či fyzické. Je rozevřením, ve kterém se přibližuje význam, ovšem 

rozevřením, které se rozevírá směrem k oné svůdné i hrozící neurčitosti. 

Neohrabanost tohoto pojmu spočívá v tom, že ono nezvládané ono, je 

obklopující, je okolo a potud přesahující přímočarost hloubky. Na druhou 

stranu je vždy orientováno, je vždy v perspektivě, ve směru, kterým 

vycházíme a proto snad hloubka jako směr není úplným nesmyslem. 

Tíhneme tedy k tomu vidět krajinu-motiv právě jako zaklesnutí 

jednoty a hloubky, jednotícího a překračujícího. Patočka k zaklesnutí stran 

svého neindividuovaného ono ještě dodává: 

„Na periferii sídlí tedy nediferencovaná plnost, která není zvládnuta; veškerý 

pořádek se prostírá mezi centrem a periferií, a spočívá v pořádání – v přičleňování 

cizího k vlastnímu sdružení, v obraně toho, co se sdružilo ve vlastní řád, proti přemoci 

nezvládnutého, v převodu nezvládnutého kosmu na vlastní stranu.“60 

Krajina je touto dynamikou poznamenána. Chceme naznačit, že to 

jednotící – vizuální na krajině je tím uspořádaným a v krajině rovněž 

uspořádávajícím, proti němuž stojí napnutá primárně hloubková taktilně-

kinestetická složka, která tuší onu mrazivou, ale lákající nezměrnost. Pohyb 

je ovšem tváří v tvář krajině v zádrži a potud se ozývá jen v možnostech, jako 

‚chtít být tam a tam‘ nebo prostěji a původněji ‚chtít se rozletět, rozběhnout‘. 

Volnost jako možnost – lákavá i hrozivá. 

Zbývá nám udělat poslední malý exkurz do historie a do krajinomalby, 

vedený zájmem o to krajinné-hrozivé-neindividuované. Co se naší souvislosti 

bezprostředně nabízí je koncept vznešeného, který do estetické reflexe 

prosadil v první půli 18. století E. Burke, trochu jako reakci na postupně se 

vyčerpávající idealizované krajiny kodifikované o století dříve u Clauda a 

Poussina61. Vznešené je to, co rozvrací řád, koherenci a strukturu, co je na 

                                             

60 Tamtéž, s. 25. 

61 Srov. HIPPLE, W. J. The Beautiful, The Sublime, & The Picturesque… Carbondale: 

Southern Illinois University Press, 1957. A zejména ANDREWS, M. ‚Astonished beyond 
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přírodě, resp. přírodních motivech mocné, energické až despotické, co nás 

zbavuje kontroly a podřizuje si nás. Vznešené v nás vyvolává chvění, dílem 

ze strachu, dílem z rozkoše. V malířských námětech předpokládá 

koncentraci na vše divoké, rozmanité a dramatické, předně: skály, 

vodopády, pohromy apod. Charakteristickými prvky vznešena 

v Burkeovském smyslu jsou mj. náhlost, síla, temnota, privace, obrovitost, 

nekonečno, obtíž a velkolepost. 

Pokud jde o krajinu, resp. o její hloubkový rozostřený nezvládnutý 

ohled, není nám třeba ničivých sil, vytí vlků a stahování temnot. Tyto jsou 

trochu příliš konkrétní v tom smyslu, že svou naléhavostí eliminují krajinu. 

Majestátní hora je především horou, padající lavina je téměř pouze lavinou, 

krajina v nich mlčí, stáhla se do konkrétní maximálně blízké věcnosti. 

V tomto smyslu stojí na straně strukturace. 

Naopak tím, co podle nás dobře vystihuje ono cizí ono jsou ohledy 

nekonečnosti a privace (prázdnoty, samoty). Krajina není uchopitelná 

najednou, krajinou jsme obklopeni. Andrews ukazuje jak se poptávka po 

vyjádření této pohlcenosti projevila v popularitě panoramatických maleb na 

přelomu 18. a 19. století. Panorama bylo chápáno jako vítězství reprezentace 

jako dokonalá iluze krajiny, neboť vystihovala ono obklopení a 

neuchopitelnost. Méně přímočaré, ale ve své podstatě úspěšnější, bylo však 

vyjádření postavené na pochopení vznešeného jako toho, co překračuje, co se 

vzpírá vyjádření62. Jako příklad Andrews uvádí Caspara Davida Friedricha, 

který tento motiv zachycuje dvěma výrazovými prostředky. Prvním je 

zprostředkování pomocí osamělé postavy, která stojí proti nezměrné 

přírodě. A tím, co je v tomto rozvrhu zobrazováno, není neuchopitelnost 

přírody či světa, nýbrž to, jak je člověk vůči nim, jak je přesahován. Druhým 

prostředkem je zjednodušování motivu na samotnou jeho kostru a 

                                                                                                                              

Expression‘ – Landscape, the Sublime, and the Unpresentable. In Landscape and Western Art. 

New York: Oxford University Press, 1999, s. 129-149.  

62 Andrews zde odkazuje na Kantovu reinterpretaci Burkeovského vznešena. 
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odstraňování všeho detailního, co by stahovalo nezměrné zpět do 

konkrece63. 

Zakoušení krajiny je podle nás poznamenáno jak oním ohledem 

nevyslovitelnosti a nezměrnosti, tak tím, jak se tento ohled obrací do samoty 

toho, kdo krajinu zakouší. Je ovšem otázka, je-li onen krajině příslušný 

ohled samoty přítomen v samotném zakoušení či nakolik je dílem až nějaké 

druhotné reflexe. Tuan v této souvislosti cituje literární kritičku Mary 

McCarthyovou, která říká, že pokud „v souladu“ (at one with) s přírodou 

jsme, není blízkost druhých zakoušena jako „naléhající“, ale pokud jsme si 

vědomi této jednoty, je i jeden další člověk příliš. „Dva rybáři vytahující síť 

na mořském břehu vypadají přirozeně, ale dva básnící hloubající bok po 

boku na tomtéž břehu by byli komičtí.“64 

                                             

63 Infračervená analýza slavného Mnicha na břehu moře (1809) ukázala, že Fridrich 

postupně odstranil náznak měsíce a dvě lodě. Srov. ANDREWS, M. Tamtéž, s. 146. 

64 TUAN, Y. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1977, s. 61. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo naznačit jakési základní situování krajiny motivu, 

pokusit se krajinu jako motiv založit a podat nějaké prvotní náznaky její 

vnitřní struktury. Domníváme se že přinejmenším část těchto úkolů se 

podařilo splnit. Výchozím bodem rozvrhu se ukázal být člověk. Člověk který 

je prvotně u věcí, jejichž smysl je vždy smyslem nějakého konkrátního 

praktického obstarávání, jemuž přichází pod ruku jemu odpovídající 

významy, tvořící spojitou souvislost okolí. Původem okolí je významové 

rozevření situace člověka a světa, která vposled odkazuje k lidskému jít o 

vlastní bytí. Suovislá významnostní síť světového okolí se ukazuje být 

konkétním vystrukturováním tohoto rozevření. Prostorovost je poplatná 

témuž rozvrhu. Něco jako prostor se rodí teprve tam, kde zacházíme 

s konkrétní věcí, jež se nabízí na určitém místě v určitém směru a 

vzdálenosti, kteréžto charakteristiky jsou smysluplné jen v závislosti na 

spoludané prostorové souvislosti místních odkazů, který jsme určili jako 

krajinu. Krajina je smyslově uchopitelným výrazem onoho významového 

okolí. Stejně jako se významová souvislost uzavírá do určitého dynamického 

kruhu, jehož je výše nastíněná situace člověka, uchopujícího příruční 

jsoucno, jen teoretickým zadržením, aktuálně vyjednaným stavem, stejně tak 

se lze uchopit prostorovost z vyorientování vztahu člověka ke jsoucnu. Toto 

vyorientování je jen aktuálním stavem dynamiky od-dalování, tj. přivádění 

do blízkosti. Teprve na základě od-dalování je možné něco takového jako 

vzdálenost, formalizovatelná do nějakého konzistentního teoretického 

systému. Prostor této prostorovosti tedy není prostorem tak, jak se o něm 

obvykle učíme – homogenním, nekonečným, třídimenzionálním – nýbrž je 

poplaten praktickému zařizování se člověka vě světě, je činně vyjednáván, 

aktivně vyprostorováván. 
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Prostor vyvstalý z lidské perspektivy jsme vposled označili jako žitou 

krajinu. K tomu, aby se žitá krajina významově ustálila, je ovšem třeba 

dvojího opření, které ji zajišťují kontinuitu, a sice opření o to přírodní a o to 

mezilidské. Zatímco to přírodní se vposled ohlašuje v prostředečné souvislosti 

jako to z čeho by mohlo být to, co prakticky užíváme, to intersubjektivní se 

rodí tam, kde významy zbytní do komunikovatelných významových celků. 

Žitá krajina pak vystupuje jako souvislost lidských žitých perspektiv opřená 

o ono přírodní. Tím, že významy se skrze to mezilidské stanou alespoň do 

jisté míry předávatelné, je vposled umožněno něco jako krajinná i kulturní 

paměť, která ovšem není kumulativní, spíše se neustále dynamicky 

restrukturuje. Krajina jako fragment prostoru je založená v této žité krajině 

a staví na formalizaci toho praktického porozumění, které získáváme při 

zacházení se jsoucnem. 

A pak je tu krajina motiv, která je specifickým vyorientováním lidské 

perspektivy vůči žité krajině. Krajina jako motiv je technicky možná jen tam, 

kde je výhled, který jsme se pokusili určit z jedné strany jako zvláštní 

zadržení pohybu a z druhé strany jako specifickou prostornost, jež se rozlévá 

v závislosti na dynamice rozvorů těla a smyslů, ‚toho zrakového‘ a ‚toho 

především taktilně-kinestetického‘ ve sféře naší smyslovosti a rozvoru 

nezměrného, které je zakryto blízkostí toho, co je uchopitelné. Takto 

rozehraná krajina pak vykazuje ohled jednoty a ohled hloubky, ohled 

uzavřené, dané a uklidňující jednotnosti proti vždy otevřenému, 

přesahujícímu, hrozícímu i lákajícímu ohledu hloubky, kteréžto ohledy jsou 

do sebe vzájemně zaklesnuté. 

Strukturní momenty, které jsme se pokusili nastínit v závěrečné 

kapitole, je třeba brát trochu s rezervou a velmi opatrně. V zásadě se 

domníváme, že při zakoušení krajiny jsou přítomny všechny naráz, ale 

v rozličných intenzitách. Předvším na sebe vzájemně odkazují, Pohyb skrze 

volnost podává ruku prostornosti, která dává průchod vizualitě, jejiž 

jednotivost je jen druhou stranou nezměrnosti – hloubky, která vrací ruku 

takilně kinestetickému ohledu. Vazba mezi těmito momenty samozřejmě 

není takto lineární, ale nám jde o to ukázat, že zde mohou být nějaké 
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podstatné souvislosti. Tak jako tak, při zakoušení krajiny momenty 

spolupůsobí, což může jako krajinu nechat vyvstat i velmi odlišné scenérie. 

Jaký je náš zisk pro pochopení krajiny? Nepatrný. V zásadě jen 

opakujeme samozřejmosti, které se vnímání krajiny účastní. Naše vlastní 

analytika krajiny-motivu možná naznačuje správné směry uvažování, ale trpí 

jistou bezzubostí. Možná, že pečlivější vypracování by předpokládalo doplnit 

anlýzy důsledněji o další heideggerovské (zejm. pozdně heideggerovské) a 

merleau-pontyovské koncepty. Bylo by bezesporu zajímavé proniknout 

hlouběji do problematiky současné kognitivní psychologie a zkusit ji 

vztáhnout k fenomenologickým konceptům tak, jako to dělal ve své době 

Merleau-Ponty. Ale toto vypracování by potřebovalo podstatně větší prostor 

a podstatně větší erudici než máme momentálně k dispozici. 

Nicméně smyslem této práce bylo především myšlení o krajině trochu 

uspořádat, vykázat mu určitá pole možného, orientovat jednotlivé analýzy. A 

zde máme namysli především ono rozlišení na krajinu žitou, přírodovědně 

abstrahovanou a krajinu jako motiv a jejich vzájemnou vazebnost. Spojení 

těchto významových kontextů na základě nějakého smysluplného 

ontologického rozvrhu bytí člověka je užitečné v tom, že pomáha situovat 

jiné výpovědi o krajině. Odhaluje nekonzistenci tam, kde krajinologové mezi 

jednotlivými perspektivami přepínají bez toho, že by si uvědomili, že 

zásadním způsobem mění významový kontext výpovědi. Pokud nic jiného, 

podle nás tato práce nabízí základní rámec tohoto významového uspořádání. 

A pokud ani to, alespoň ukázala (a svým způsobem empiricky prokázala) 

triviální fakt, že krajina, resp. výhled do krajiny, je výborným místem pro 

kontemplaci a převalování myšlenek. To ostatně věděl Petrarca taky. 
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8. Shrnutí / Summary 

Jiří Šolc: Založení motivu krajiny 

Cílem předkládané práce je základní vymezení a založení konceptu 

krajiny jako motivu. Krajinu-motiv vymezuje jednak proti abstraktnímu 

přírodovědeckému konceptu krajiny, jednak proti žité krajině. Její založení 

se děje na půdorysu Heideggerova chápání vztahu člověka a světa a jeho 

konceptu prostorovosti. 

Jako základní zdroj je použita Heideggerova práce Bytí a čas a 

Patočkova studie Prostor a jeho problematika. Otázky týkající se přímo krajiny 

jsou v mnohém inspirovány prací M. Andrewse Landscape and Western Art. 

Ale i mnoha dalších zdrojů z různých společenských věd. 

Tomu odpovídá i použitá metodologie, která se optikou Heideggerovy 

koncepce snaží interpretovat různé texty o krajině napříč společenskými 

vědami. Závěrečná kapitola je do značné míry postavena na introspektivních 

spekulacích, které ovšem hledají oporu u několika tématicky spřízněných 

filosofických vypracování. 

V první kapitole je podrobněji specifikován problém krajiny ve vztahu 

k přírodovědnému konceptu a k pojetí krajiny jako žitého prostoru a 

ukazuje se, že je třeba je konkrétněji pochopit vztah mezi člověkem a 

světem. Tomuto problému se věnuje druhá kapitola, která sleduje první 

paragrafy Bytí a času věnované otevření problému člověka ve světě na 

základě jeho praktického konání. Tato analýza poskytne podklad pro 

specifikování konceptu prostorovosti. Ve třetí kapitole se na příkladu 

Petrarcova výstupu na Mont Ventoux ukazuje smysluplnost heideggerovské 

koncepce pro krajinu jako motiv. Ve čtvrté je učiněno několik pokusů o 

zachycení vnitřní struktury takto pochopené krajiny. 
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Přínos práce je především v uspořádání významových kontextů v nichž 

se o krajině mluví a v naznačení směrů, kterými může pokračovat 

fenomenologická analýza krajiny jako motivu. 

 

 

Jiří Šolc: The Grounding of Landscape as a Motive 

The goal of proposed thesis is basic delimitation and grounding of 

landscape as a motive (landscape-motive) concept. Landscape-motive is set 

against ‘abstract landscape’ of natural sciences, and against ‘lived landscape’. 

Its grounding is developed on Heidegger’s understanding of man–world 

relationship and on his concept of spaciousness. 

Among other sources of diverse social sciences the most important are 

Heidegger’s Being and time and Patočka’s study Space and its problems. 

Questions directly concerning landscape are mostly inspired by M. Andrews’ 

Landscape and Western Art.   

Interdisciplinarity influences also methodology based on reading of 

various landscape related social-scientific texts through heideggerian 

concepts. Last chapter is to a great extent based on introspective 

speculations seeking support of several thematically realated philosophical 

theories. 

In the first chapter the landscape problem is specified in detail in 

relation to natural-scientific concept and in relation to understanding of 

landscape as lived space. This specification reveals the need for more 

detailed understanding of man–world relation, which is proposed in the 

second chapter following first paragraphs of Being and time, dedicated to 

being-in-the-world concept, based on practical adoption of world. This analysis 

provides background for Heidegger’s concept of spaciousness, which is used 

in the third chapter to explain landscape as a motive on Petrarch’s ascent of 

Mont Ventoux. The fourth and last chapter proposes inner structure of 

landscape as a motive. 
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This work should above all help to differentiate meaning contexts in 

which we scientifically speak about landscape, as well as suggest possible 

ways to deepen phenomenological analysis of landscape as a motive. 

 


