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Abstrakt 

 

Diplomová práce se z pozice fenomenologické interpretace prostorovosti zabývá 

tématem ztráty místa jakožto určité polohy vztahu člověka a světa. Pro první přiblížení 

k danému tématu je předvedeno pojetí ztráty místa norského teoretika architektury 

Christiana Norberg-Schulze, jehož definiční charakteristika místa může být chápána jako 

přechod mezi klasicky chápanou prostorovostí (jako trojrozměrnou souvislostí předmětů) a 

prostorovostí promýšlenou z hlediska filosofie. V dalším textu je pak prostřednictvím 

interpretace prací německého filosofa Martina Heideggera promýšleno téma ztráty místa 

v souvislosti s Heideggerovým motivem součtveří (Geviert), otázky po bytí (Seinsfrage) a 

otázky po technice. V tomto kontextu je pak místo vyloženo jako ontologicko-významově 

konstitutivní oblast a ztráta místa jako ztráta orientace ve významech (či ztráta významů 

samých), které ontologicky určují povahu světa.  

 

Klíčová slova 

 

Místo, prostor, ztráta, vztah, součtveří (Geviert), věc, bytí, technika, Ge-Stell, 

blízkost, Martin Heidegger.  
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Abstract 

 

This thesis considers, from the point of phenomenological interpretation of 

spaciousness, the theme loss of place as a particular position of the relationship between 

man and the world.  The initial approach to this theme is showing the conception of loss of 

place by Norwegian theorist of architecture Christian Norberg-Schulz.  His definition of 

place can be understood as a crossing between a classical understanding of spaciousness 

(as a three-dimensional connection of objects) and spaciousness which has been studied in 

terms of philosophy.  Furthermore, the text studies, by means of interpretation of the works 

of German philosopher Martin Heidegger, the theme loss of place in connection with 

Heidegger's motives quadrate (Geviert), Question of being (Seinsfrage) and Question of 

Technics.  In this context, place is then explained as an ontologically-significant 

constitutive area and loss of place as loss of orientation in meanings (or loss of meanings 

itself), which ontologically establish the nature of the world.  

 

Keywords 

 

Place, space, loss, relationship, quadrate (Geviert), thing, being, technics, Ge-Stell, 

nearness, Martin Heidegger. 
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Úvod 

 

Hovoříme-li o člověku, jeho bytí na světě, častokrát se v takové řeči objevuje slovo 

‚místo‘. Říkáme například, že člověk má své místo, že na nějaké nebo k nějakému místu 

patří, mluvíme o hledání (svého) místa, ale i o jeho ztrácení atp. Co však znamená mít či 

nemít, nacházet či ztrácet ... místo? To vše znamená: nějak se k místu vztahovat. Chceme-

li se zabývat takovými vztahy; vztahy mezi člověkem a místem, musíme nejprve vědět, co 

je místo samotné. Co může znamenat výraz ‚místo‘ a jaké jsou možnosti lidského vztahu 

k místu, to je hlavním tématem předkládané diplomové práce.  

Interpretaci významu toho, co označujeme jako místo, lze provádět z mnoha úhlů 

pohledu. Přinejmenším z tolika, kolik je vědních oborů; jinak bude místo vykládat 

matematika a jinak sociologie. Naším záměrem je pokusit se o výklad místa z pohledu 

filosofie, konkrétně budeme sledovat, jak místo promýšlí německý filosof Martin 

Heidegger (1889 – 1976). Pro srovnání s Heideggerovým pojetím místa, které je, jak 

uvidíme, možné nazvat alternativním ke všem ostatním dosavadním interpretacím místa, si 

vezmeme výklad místa v oboru, v němž je místo tematizováno zřejmě nejčastěji – je jím 

architektura. V této oblasti se zaměříme na výklad místa v podání norského teoretika 

architektury Christiana Norberg-Schulze (1926 – 2000). Tyto dva autory volíme mj. proto, 

že ve svých textech částečně vzájemně prostupují své obory: Heideggerova přednáška 

Stavět, bydlet, myslet (Bauen, Wohnen, Denken), v níž zřejmě poprvé explicitně vyjádřil, 

co může znamenat ‚místo‘, byla určena posluchačům z řad architektů. Norberg-Schulz se 

zase ve své knize Genius loci otevřeně hlásí k filosofickým principům, dokonce přímo k 

Heideggerovým tezím (což ovšem neznamená, že by jejich chápání místa bylo totožné).  

Diplomová práce usiluje o promýšlení tématu místa a s tím spojené prostorovosti 

způsobem odlišným od klasické tematizace místa a prostoru, v níž je hlavním hlediskem 

trojrozměrnost, měřitelnost a spočitatelnost. Způsob, jímž se budeme v této práci ptát po 

povaze místa a prostoru, je veden myšlenkami Martina Heideggera, který ve svých 

(zejména tzv. pozdních) pracích
1
 uvažuje o místě jako o významové konstituci světa a 

později
2
, v ještě radikálnější podobě, jako o pravdě bytí (resp. spojuje svůj starší termín 

pravdy bytí s motivem místa). Tyto Heideggerovy úvahy mohou nyní v úvodu znít 

                                                           
1
 To se týká zejm. přednášek Věc (Das Ding, 1949) a Stavět, bydlet, myslet (Bauen, Wohnen, Denken, 1951). 

Viz dále. 
2
 Na semináři v Le Thor, 1969. Viz dále. 
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přinejmenším podivně. Nechme se však vést tázáním se a odpovídáním na to, co je místo, 

jaký je a v čem spočívá vztah člověka k místu, co je ztráta místa, jak a proč ke ztrátě místa 

může dojít atp. Odpovídání na tyto otázky by mělo nejen zpřístupnit cestu k Heideggerovu 

pojetí místa, ale celkově ukázat, že je vůbec možné o problematice místa a jeho ztráty 

uvažovat jinak než nereflektovaně. 

Struktura práce odpovídá záměru prozkoumat problematiku vztahu člověka a místa 

bytostněji, než v intencích běžné řeči. V první kapitole budou v návaznosti na myšlenky 

Christiana Norberg-Schulze obsažené v jeho knize Genius loci
3
 nastíněny symptomy ztráty 

místa, tedy převážně na první pohled zjevné projevy nějakého narušení vztahu člověka a 

místa. V dalším textu pak prostřednictvím přednášek Martina Heideggera Věc
4
 a Stavět, 

bydlet, myslet
5
 pronikneme do oblasti myšlení vztahu člověka a místa nikoli z jeho 

projevů, nýbrž z jeho bytostných struktur. Motiv místa tak, jak bude vyložen v této části 

práce, se úzce pojí, resp. je dílčím momentem Heideggerova vůdčího tématu „otázky po 

bytí“ (Seinsfrage), proto bude jedna z kapitol věnována tomuto tématu. Zde se budeme 

opírat především o Heideggerovo rané dílo Bytí a čas
6
 a pozdní přednášku Čas a bytí

7
, 

z níž bude vyložen Heideggerův pojem „dějiny bytí“ (Seinsgeschichte). Prostřednictvím 

interpretace Heideggerova textu Otázka techniky
8
 se dále zaměříme na téma techniky, jejíž 

bytnost Heideggerem formulovaná jako „Machenschaft“ či (později) „Ge-Stell“ bude 

ukázána jako konstitutivní pro podobu vztahu člověka a místa. Závěrečná část práce je 

věnována promýšlení toho, co ztráta místa může znamenat s ohledem na její důsledky.  

  Pokud jsou k dispozici české překlady prací Martina Heideggera, pak jako 

pramenné texty užíváme tyto (z těch hlavních Bytí a čas, Věc, Otázka techniky). Pokud 

nejsou, pracujeme s německými originály (zejm. Bauen, Wohnen, Denken a Zeit und Sein). 

V případě vlastního překladu citací z německého originálu do češtiny uvádíme 

v poznámkovém aparátu i jejich původní znění. Pro větší přesnost však v některých 

situacích originálně citujeme i takový text, u nějž existuje český překlad. 

V českém prostředí se tematice prostoru a prostorovosti věnují filosofická 

pracoviště Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Centra pro teoretická studia 

                                                           
3
 Norberg-Schulz, Ch., Genius loci. K fenomenologii architektury, Odeon, Praha, 1994. 

4
 Heidegger, M., Věc, in: Básnicky bydlí člověk, Oikúmené, Praha 2006.   

5
 Heidegger, M., Bauen, Wohnen, Denken, in: Vorträge und Aufsätze, Neske, Stutgart, 1997. 

6
 Heidegger, M., Bytí a čas, Oikúmené, Praha, 2002.  

7
 Heidegger, M., Zeit und Sein, in: GA, Band 14 (Zur Zache des Denkens), Vittorio Klosterman, Frankfurt am 

Main, 2007. 
8
 Heidegger, M. Otázka techniky, in: Věda, technika, zamyšlení, Oikúmené, Praha, 2004. 
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Univerzity Karlovy, z jejich produkce využíváme většinu sekundární literatury. Jedná se 

především o následující kolektivní monografie a sborníky: Fenomenologické studie 

k prostorovosti 1- 3
9
, Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti 

chápání prostoru
10

, Prostor a jeho člověk
11

, Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od 

novověku po dnešek
12

. Dále pracujeme se samostatnými monografiemi autorů Ladislava 

Benyovszkého (Náhlost: Myšlení bytí z času
13

) a Aleše Nováka (Dělník, nadčlověk, 

smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii
14

, Moc, technika a věda: Martin 

Heidegger a Ernst Jünger
15

).  

 

                                                           
9
 Zika, R., Vrabec, M., Novotný, J. (ed.), Fenomenologické studie k prostorovosti 1 – 3, UK FHS, Praha, 2005 – 

2007. 
10

 Novotný, J. (ed.), Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Togga, 
Praha, 2008.  
11

 Ajvaz, M., Havel, I. M., Mitášová, M. (ed.), Prostor a jeho člověk, Vesmír, Praha, 2004. 
12

 Kuneš, J., Vrabec, M. et al., Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, 
Praha, 2008. 
13

 Benyovszky, L., Náhlost: Myšlení bytí z času, Oikúmené, Praha, 2005. 
14

 Novák, A., Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, UK FHS, Praha, 2006. 
15

 Novák, A., Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008. 
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1. Symptomy ztráty místa 

 

Být znamená pro člověka (a vlastně nejen pro něj) vztahovat se. V lidském bytí 

nelze nalézt situaci, kterou by nebylo možné pochopit jako vztah. V této práci vycházíme 

z předpokladu, že každé takové vztahování se je komplexem mnoha dílčích, analyticky 

oddělitelných vztahů a že jedním z těchto dílčích vztahů je vztah k místu. Dokonce se 

pokusíme tvrdit, že vztah k místu může být pro každé lidské vztahování konstitutivní. 

Problém, kterým se zde zabýváme, je ‚ztráta místa‘. V kontextu našich předchozích 

vstupních úvah by se mohlo zdát, že ztráta místa je jen zástupným výrazem pro ztrátu 

vztahu k místu a že naším úkolem bude prozkoumat, jak k této ztrátě vztahu může dojít, 

příp. jak ztracený vztah obnovit. Naše zkoumání se ale pokusí o důslednější rozbor toho, 

co ztráta místa může znamenat. Výchozím bodem nám může být náčrt základních nesnází, 

se kterými se setkáme, když se nad problémem ztráty místa hlouběji zamyslíme: Předně 

není zcela jasné, co znamená sám pojem ‚místo‘. Jedná se o nějakou entitu na druhé straně 

lidského vztahu, nebo je místo spíše rysem samotného vztahování? Jinými slovy se lze 

zeptat: kde místo hledat? Je místo vázáno ke jsoucnům vně člověka, nebo je součástí lidské 

mysli a její schopnosti vztahovat se?  Zdá se, že problém místa nelze spojovat ani s jednou 

z těchto krajních možností, že místo a vztah k místu je výrazem pro spletitou a 

mnohovrstevnatou zkušenost, na níž nelze aplikovat jednoduché modely. 

Pro první přiblížení ke komplexitě lidského vztahování se k místu a problematice 

jeho ztráty volíme interpretaci úvah teoretika architektury Christiana Norberg-Schulze, 

který ve své knize s názvem Genius loci a podtitulem K fenomenologii architektury 

(1979)
16

 výraz ‚ztráta místa‘ také používá. Norberg-Schulz se zde věnuje – jak už podtitul 

knihy napovídá – architektuře, a to právě se zřetelem na její schopnost (či naopak 

neschopnost) utvářet místa, k nimž se může člověk vztahovat. Pro analýzu vztahu člověka 

k (architekturou vytvořenému) místu je podle Norberg-Schulze potřeba jiné hledisko než to 

běžně užívané, které v architektuře sleduje její funkční či socioekonomické parametry. 

Norberg-Schulz si tedy pro svá zkoumání volí perspektivu existenciální, což mu umožňuje 

analyzovat tu dimenzi architektury, která lidské vztahy k architekturou vytvořeným 

prostředím zakládá na bázi vnímání a prožívání daného prostředí v rámci každodenního 

života. Existenciální dimenze pro Norberg-Schulze znamená oblast vztahů mezi člověkem 

                                                           
16

 Norberg-Schulz, Ch., Genius loci. K fenomenologii architektury, Odeon, Praha, 1994 (dále Genius loci). 
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a prostředím, jež jsou zakládány tím, jak architektonické prostředí na člověka působí a jak 

člověk může s tímto působením nakládat. Oblast těchto vztahů pak nazývá „existenciálním 

prostorem“
17

 a architekturu definuje jako „konkretizaci existenciálního prostoru“
18

. 

Architektura je tedy podle Norberg-Schulze konkrétním výrazem vztahu člověka a jeho 

prostředí. Pokud toto prostředí splňuje určité podmínky, které budou jmenovány a 

vysvětleny níže, lze jej pak označit termínem ‚místo‘. Tento termín vykládá Norberg-

Schulz jakoby dvoufázově: V prvním plánu chápe místo jako „totalitu konkrétních věcí“ 

(majících konkrétní tvar, barvu, texturu apod.)
19

, jež mohou být jak člověkem vytvořené, 

tak i přírodní povahy, přičemž místo je prostředím pro tyto věci tak, jako je les prostředím 

pro stromy a město pro domy.
20

 Strukturu místa je možné analyzovat pomocí kategorie 

‚prostoru‘, jakožto „trojrozměrné organizace prvků, které vytvářejí místo“
21

 a k němu 

komplementární kategorie ‚charakteru‘, čímž Norberg-Schulz chápe celek kvalitativních 

vlastností věcí, který je určen „hmotným a formálním uspořádáním místa“
22

. O charakteru 

místa Norberg-Schulz hovoří také jako o „celkové atmosféře“
23

. V druhém plánu se pojem 

‚místa‘ přibližuje pojmu ‚existenciální prostor’: výrazům ‚prostor‘ a ‚charakter‘ (z prvního 

plánu) jakožto kategoriím povahy místa odpovídají dvě psychické funkce člověka, které 

podmiňují vznik vztahu k místu. Těmi jsou ‚orientace‘ a ‚identifikace‘: „Aby člověk nalezl 

oporu pro svou existenci, musí být schopen se orientovat, musí vědět, kde je. Ale také se 

musí identifikovat se svým prostředím, tj. musí vědět, jaké je určité místo.“
24

 Orientovat a 

identifikovat se s prostředím, to pro Norberg-Schulze znamená zakoušet prostředí jako 

významuplné. Plnost významů je jakousi základní podmínkou pro možnost vztahu člověka 

a místa.  

V jedné z kapitol knihy Genius loci nesoucí název „Ztráta místa“ Norberg-Schulz 

popisuje situace, kdy prostředí kvůli architektonickým nedostatkům není schopno základní 

podmínku pro vztah člověka a místa poskytnout a v důsledku toho se jakožto místo ztrácí. 

Současná architektura se podle Norberg-Schulze mění a spolu s tím jakoby rezignovala na 

svoji funkci vytvářet významuplná prostředí orientace a identifikace. Norberg-Schulz 

popisuje změny architektury na příkladu prostorového a charakterového uspořádání sídel: 

                                                           
17

 Tamtéž, s. 5. 
18

 Tamtéž. 
19

 Srv. tamtéž, s. 6 – 8. 
20

 Srv. tamtéž, s. 6 – 8. 
21

 Tamtéž, s. 11. 
22

 Tamtéž, s. 14. 
23

 Tamtéž. 
24

 Tamtéž s. 19. 
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Současná sídla – oproti těm tradičním – již nejsou charakteristická svou uzavřeností, 

hustotou a provázaností mezi budovami, ulicemi a náměstími, ale (až na výjimky 

zachovaných starých městských center) jsou poskládána z rozptýleného a do krajiny 

rozbíhavého souboru jednotek, jež se navíc vyznačují jednotvárností.
25

 Společně se 

změnami ve struktuře sídel se mění i struktura krajiny, která pozbývá svého archetypálního 

významu „všezahrnující rozlehlosti“
26

 a stává se fragmentovanými úseky mezi spletí 

člověkem vytvořených prvků. Takové změny prostředí Norberg-Schulz považuje za 

symptomy ztráty místa:  „Tyto symptomy celkově naznačují ztrátu místa. Postrádáme sídlo 

jakožto místo v přírodě, postrádáme městská ohniska jako místa společenského života, 

postrádáme budovy jako významuplné součásti místa, kde člověk může zakoušet zároveň 

svou individualitu a sounáležitost s druhými. [...] Většina moderních staveb existuje v 

jakémsi ‚nikde‘; nemají vztah ke krajině ani ke koherentnímu městskému celku, nýbrž žijí 

si svůj abstraktní život v jakémsi matematicko-technologickém prostoru.“
27

  

Jaké jsou další možné symptomy ztráty místa, resp. co je tím zjevným, co nás vede 

k tomu, o něčem takovém jako je ztráta místa vůbec uvažovat? Požadavky na rychlé 

přesuny v prostoru i čase mění krajinu i města na koridory a odstavné plochy pro dopravní 

prostředky, kterými se lidé přesunují z jedné uzavřené budovy do jiné a tím jim uniká 

rytmus toho, co je ‚venku‘. Dochází tak nejen ke ztrátě místa, ale i přirozeného času, jenž 

je fázován dnem a nocí, ročními obdobími a jejich počasím. Proměny počasí stejně jako 

proměny přírody a jejich cyklus člověk zavřený uvnitř budov nemůže v plnosti zakoušet. 

Kontakt s přirozenými procesy země jako nositelky plodnosti je čím dál slabší. Většina lidí 

již neobhospodařuje ‚svou část země‘ tak, aby se člověk a země vzájemně obdarovávali, 

ale tento vztah se stal jednosměrným, když se země proměnila v pouhý zdroj materiálů. 

Významuplnost lidského vztahu k zemi a nebi, které určovaly rytmus života, se vytrácí a to 

má za následek časovou i prostorovou jednolitost. Tradiční zemědělské usedlosti vystřídaly 

rodinné jednogenerační domy ‚na klíč‘, ve kterých není místo pro stáří a jeho zkušenost. 

Soupatřičnost s místem předávaná z generace na generaci, nazývaná ‚kořeny‘, je 

zpřetrhaná v důsledku násilných odsunů i dobrovolných stěhování za prací, za ‚lepšími‘ a 

snadnějšími podmínkami pro život, za novými zkušenostmi atp. Rychlé rozrůstání měst a 

vznikání nových jednotvárných sídel ‚na zelené louce‘ bez návaznosti na stávající 

významy ani nemohou být s to poskytnout podmínky pro vztah, který by bylo možné 

                                                           
25

 Tamtéž, s. 189. 
26

 Tamtéž. 
27

 Tamtéž, s. 190. 
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nazvat přináležitostí k místu. Patřit k místu znamená patřit ke konkrétnímu jedinečnému 

místu, odlišnému zejména svým charakterem od jiných. To se však stává čím dál 

obtížnější, jelikož lidská sídla i krajiny člověkem ovlivněné se unifikují, a to na úrovni 

celosvětové – nejen že se stírají rozdíly mezi oblastními specifiky v rámci jedné země, ale 

stejné typy architektury nacházíme i v různých částech světa, což vede přinejmenším 

k znesnadnění orientace v tom, ‚kde jsem‘. Ztráta orientace ovšem implikuje ztrátu dalších 

podmínek vztahu k prostředí. Orientace nemusí znamenat jen orientaci časoprostorovou, 

nýbrž i orientaci ve významových rysech prostředí a ve smyslu místa. Pokud místo 

postrádá svůj smysl anebo pokud je tento smysl pro člověka nenalezitelný (což je totéž), 

pak již je jako místo ztraceno. 

Norberg-Schulz upozornil na to, že místa se z architektury vytrácejí, protože 

současná architektura není schopna místa poskytovat. Co je však příčinou této 

neschopnosti, jež Norberg-Schulz nazývá „krizí prostředí“
28

? V knize Genius loci jmenuje 

Norberg-Schulz dvě základní příčiny této krize, a sice myšlenky moderního urbanismu a 

tzv. mezinárodního stylu
29

. My se zde těmito Norberg-Schulzem vymezenými příčinami 

však zabývat nebudeme, jelikož speciálně architektonický obsah jeho úvah není tématem 

této práce. Nás zajímá spíše celková bytostně-existenciální vazba člověka a místa, jejíž 

hlubší (tedy právě tu bytostnou) analýzu v Norberg-Schulzově práci nenalezneme.  

Norberg-Schulz sice při formulaci svých tezí využívá obecnějších filosofických postupů, 

zejména fenomenologie, nicméně jeho ryze architektonické zaměření mu neumožňuje, aby 

tak říkajíc sestoupil na filosoficky hlubší úroveň zkoumání. Na hlubší, resp. základnější 

úrovni zkoumání se v porovnání k Norberg-Schulzovým výkladům místa a jeho ztráty 

pohybuje Martin Heidegger, jehož myšlenky budeme sledovat v dalším textu.  

  

                                                           
28

 Srv. tamtéž, s. 191. 
29

 Moderním urbanismem Norberg-Schulz myslí zejména projekty a výstavbu městských částí, většinou 
sídlišť, z 20. a 30. let minulého století, které jsou ovšem uplatňovány i dnes a jež postrádají pochopení 
specifického městského prostoru a charakteru. Mezinárodní styl, rovněž vzniknuvší ve 20. letech 20. stol., 
usiloval o standardizované formy v architektuře, a to skrze potlačení lokálních a regionálních principů. 
V základech těchto směrů stojí snaha o zlepšení životních podmínek lidí poskytnutím důstojnějších prostředí 
k bydlení. Paradoxně však tyto snahy vedly k tomu, co zde nazýváme ztrátou místa. Srv. tamtéž, s. 191 – 
195. 
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2. Metodologické souvislosti problematiky ztráty místa  

 

Před tím, než přistoupíme ke zkoumání otázky ‚ztráty místa‘ na úrovni filosofické 

analýzy, vzpomeňme si ještě jednou na název, resp. podtitul Norberg-Schulzovy knihy: „K 

fenomenologii architektury“. Role architektury v Norberg-Schulzem rozvíjeném problému 

ztráty místa již byla objasněna. Nyní se krátce zaměřme na výraz ‚fenomenologie‘, 

abychom si ještě více vyjasnili, odkud budeme na ‚hlubší‘ úroveň sestupovat.  

Jedním z hlavních  inspiračních zdrojů Norberg-Schulzových úvah o architektuře 

byla moderní fenomenologická filosofie, zvláště pak myšlenky Martina Heideggera. 

Norberg-Schulz si tak říkajíc ‚vzal za svůj‘ požadavek raných fenomenologů „k věcem 

samým“ a sám si jej vyložil jako „návrat k věcem“
30

. Návrat k věcem Norberg-Schulz 

v kontextu svého oboru chápe jako ‚návrat k architektuře‘, jež je myšlená jako „prostředek, 

který člověku poskytuje ‚existenciální oporu‘“
31

. Taková teorie architektury má být 

schopna (na rozdíl od těch stávajících, jež architekturu sledují především v jejích 

socioekonomických ohledech), postihnout existenciální struktury v architektuře, tedy, 

podle Norberg-Schulze, struktury toho, jak architekturu zakoušíme v našem ‚každodenním 

žitém světě‘
32

. K tomu má sloužit fenomenologie. Norberg-Schulzovo užití metody 

fenomenologie je však spíše jen zjednodušenou popularizací přísně filosofické metody, 

z níž si bere jen dílčí impulsy. ‚Návrat k věcem‘ pro Norberg-Schulze znamená návrat ke 

zkoumání konkrétních ‚hmatatelných‘ jsoucen ‚našeho života‘ zpět od vědeckých teorií, 

které pracují s daty jako matematickými konstrukcemi.
33

 Tyto „abstraktní“ teorie podle 

Norberg-Schulze dosud nebyly s to krizi architektury vyřešit a je tedy proto potřeba zvolit 

jiný, tj. fenomenologický, přístup.
34

 Fenomenologie prostředí se má stát novou teorií 

architektury. 

                                                           
30

 Srv. Genius loci, s. 8. 
31

 Tamtéž s. 5. 
32

 Srv. tamtéž, s. 8. Norberg-Schulz zde přitom odkazuje na zavedení pojmu „každodenní žitý svět“ 
(„Lebenswelt“) Edmundem Husserlem v práci Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie (Die 
Krisis der europäischen Wissenschaft und die transzendentale Phänomenologie, 1936). České vydání: 
Husserl, E., Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Academia, Praha 1996. 
33

 Srv. Genius loci, s. 6 a 8. To je v rozporu přinejmenším s fenomenologií zakladatele této metody Edmunda 
Husserla, který svůj požadavek ‚k věcem samým‘ spojoval s odhlédnutím od reality tj. s fenomenologickou 
redukcí. 
34

 Srv. tamtéž, s. 6. 
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Norberg-Schulz však ve svých analýzách nedůsledně užívá termín ‚fenomén‘: 

Zmiňuje se o architektuře jako o „konkrétním fenoménu“
35

, fenoménem je pro něj i 

samotné místo
36

, nejčastěji však hovoří o fenoménech jako o jsoucnech: „Náš každodenní 

žitý svět se skládá z konkrétních ‚fenoménů‘. Skládá se z lidí, zvířat, květin, stromů a lesů, 

z kamenů, země, dřeva a vody, z měst, ulic a domů, dveří, oken a nábytku.“
37

 Fenomény 

dále dělí na přírodní a umělé
38

 a považuje je za jakési složky prostředí. Tato nejednotnost 

v tom, co Norberg-Schulz označuje jako ‚fenomén‘ může vést k znejistění o skutečném 

předmětu jeho zkoumání. Tím je působení architektonického prostředí na člověka, jímž je 

dána (tím jak působí) schopnost architektury poskytovat místa. To, jak architektonické 

prostředí působí a jak jej člověk prožívá (jak prožívá konkrétní formy prostředí), ukazuje 

schopnost (či neschopnost) architektury poskytovat místa, o to Norberg-Schulzovi jde. 

Problém Norberg-Schulzova uchopení fenomenologie spočívá v tom, že Norberg-

Schulz, ačkoli se hlásí k myšlenkám obou zakladatelů fenomenologie – jak k Edmundu 

Husserlovi, tak k Martinu Hedeggerovi – neužívá metodu fenomenologie ani jednoho 

z nich. Norberg-Schulz ‚svou‘ fenomenologií (aniž by ji však jakkoli metodologicky 

vymezil) zkoumá působení architektury na člověka, tedy to, jaký vliv má konkrétní 

architektonický objekt
39

 na jedné straně na subjektivní prožitek (prožívající vědomí) na 

straně druhé. Od takového pochopení fenomenologie se však sám Husserl distancuje; 

fenomenologie má podle něj zkoumat samu ‚vztaženost‘ vztahu (intencionalitu), nikoli 

póly tohoto vztahu (předmět a prožitek předmětu) zvlášť.
40, 41

 

                                                           
35

 Srv. tamtéž, s. 5. 
36

 Srv. tamtéž, s. 11. 
37

 Tamtéž, s. 6. 
38

 Srv. tamtéž s. 10. 
39

 Objekt ve smyslu jednoho z členů subjekt-objektového vztahu. 
40

 K tomu, co fenomenologie zkoumá, resp. nezkoumá, Husserl v práci Věc a prostor (Ding und Raum, 1907) 
říká: „Musím zde zdůraznit, že nepředpokládáme, že příklady, které nám slouží, jsou aktuální vjemy, jakoby 
podmínkou fenomenologické analýzy bylo uchopení a zevšeobecnění podstaty na základě jednotlivostí, 
které odpovídají skutečným prožitkům. Může to být tak, že vezmeme náš příklad jako aktuální vnímání, 
možná na začátku analýzy se podržujeme tohoto vnímání lavice, tohoto vnímání povrchu apod., tedy 
skutečně vnímáme a toto vnímání reflektujeme (čímž se vykonalo tzv. vnitřní vnímání). Tak bychom mohli 
začít. Ale samotné toto postulování existence, které se zde vykonává v reflexi, kladení jakožto cogitatio, 
kladení vjemu jakožto aktuálního, nyní jsoucího, zůstává mimo hru. Nemá zde co říci.“ Husserl, E., Věc a 
prostor, in: Vrabec, J. (ed.), Fenomenologické studie k prostorovosti 2, UK FHS, Praha, 2006, s. 170 – 171. 
41

 Srv. Nitsche, M., Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových příspěvků k filosofii, 
rukopis z 29. 9. 2009, zejm. s. 62, 63. Martin Nitsche k problému husserlovské intencionality uvádí:  „Pro 
fenomenologický popis je přítomno jen jedno: intence příslušného intencionálního prožitku. Vnější ani 
vnitřní (samostatná) realita psychického aktu a toho, na co je zaměřen, nemá pro fenomenologii žádný 
význam. Husserl stále zdůrazňuje: `nejsou to dvě věci`, ale jejich vztah a povaha tohoto vztahu, co je tím 
bytostným. Vztah sice běžně popisujeme jako vztah `dvou věcí`, ale tím se fenomenologie nesmí nechat 
zmást; tím pro popis (a to znamená i pro myšlení) bytostným je vztaženost vztahu.“ Srv. tamtéž, s. 63. 
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Jiné než Husserlovo (a samozřejmě i než Norberg-Schulzovo) je užití 

fenomenologie jako metody Martinem Heideggerem. Rozdíl mezi jejich pojetím je v tom, 

že pro Husserla je půdou, na níž fenomény a jejich intencionalitu popisuje, 

transcendentální vědomí. Heidegger se však zaměřuje na bytí této intencionality
42

 (které 

[bytí] Husserl zcela redukoval). Heidegger se tak dostává na půdu ontologie a zkoumá 

intencionalitu nikoli již jako vztah mezi vědomím a předmětem, ale jako vztah člověka a 

bytí.
43

 Heideggerovi v jeho fenomenologii nejde o popis toho, jaká je vztaženost vědomí a 

předmětu, a už vůbec ne o zkoumání a hodnocení pólů tohoto vztahu. Tématem 

Heideggerovy fenomenologické ontologie je struktura vztahu člověka a bytí tak, jak se jeví 

lidskému ‚porozumění bytí‘. 

Heidegger chápe fenomenologii jako metodu, s jejíž pomocí je možné uchopit a 

popsat to, co se samo o sobě ukazuje. Ve svém díle Bytí a čas (Sein und Zeit, 1927)
44

 

formálně vymezil fenomenologii doslova jako: „to, co se ukazuje, nechat vidět z něho 

samotného tak, jak se samo od sebe ukazuje“
45

. Tato definiční charakteristika metody 

fenomenologie vychází z etymologie řeckých slov ‚fenomén‘ a ‚logos‘, kdy Heidegger 

odkryl původní význam těchto slov jako: ‚to, co se samo o sobě ukazuje‘ (pro výraz 

fenomén) a ‚nechat vidět‘ (pro logos).
46

 Tím však Heidegger zatím pouze objasnil formální 

základy pojmu fenomenologie. Takto vymezená fenomenologie je stále ještě tím, za co je 

obecně považována; metodou vykazování a popisu fenoménů. Fenomenologie je jen 

určením způsobu, jakým bude k předmětům toho kterého zkoumání (té které vědy) 

přistupováno. Charakter tohoto přístupu, tzn. charakter deskripce (tedy onoho logos) je 

však dán teprve tím, co má být touto metodou popisováno, tedy co je fenoménem. Zde 

spočívá Heideggerova ‚hloubka‘; v určení toho, co má být tématem fenomenologie:  „Co je 

to, co má fenomenologie ‚nechat vidět‘. Co je to, co musí být v jistém význačném smyslu 

nazváno ‘fenomén’? Co je svou bytností nutně tématem výslovného ukazování? Zřejmě to, 

co se zprvu a většinou právě neukazuje, co je oproti tomu, co se zprvu a většinou ukazuje, 

skryté, co je však zároveň něčím, co k tomu, co se zprvu a většinou ukazuje, bytostně patří, 

a to tak, že tvoří jeho smysl a základ.“
47

 Tímto ‚zprvu se neukazujícím‘ je bytí jsoucího.
48

 

                                                           
42

 Resp. bytí „intencionálna“ – Heidegger tomuto vztahu dává status jsoucna. 
43

 Tento vztah člověka a bytí Heidegger označuje termínem „pobyt“. K tomu více viz kapitola 4 této práce.  
44

 Heidegger, M., Bytí a čas, Oikúmené, Praha, 2002 (dále BaČ). 
45

Tamtéž, s. 52.  
46

 Srv. tamtéž, s. 44 – 52. 
47

 Tamtéž, s. 52, 53. 
48

 „To, co však zůstává v jistém mimořádném smyslu skryto, nebo do zakrytí opět zpátky zapadá, nebo se 
ukazuje jenom ‚zastřeně‘, není to, či ono jsoucno, nýbrž *...+ bytí jsoucího.“ Tamtéž, s. 53. 
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Fenoménem pro Heideggera tedy není žádné ukazující se jsoucno, nýbrž bytí jsoucího 

v jeho smyslu.
49

 Fenoménem Heidegger nemyslí nějaký ‚jev‘, za kterým bychom měli 

hledat ještě něco dalšího: „‘Za‘ fenomény fenomenologie bytostně nic jiného nestojí, 

nicméně však to, co se má stát fenoménem, může být skryto. A právě proto, že tyto 

fenomény zprvu a většinou dány nejsou, je třeba fenomenologie“.
50

 

Kritikou Norberg-Schulzova uchopení metody fenomenologie nijak neznevažujeme 

jeho práci ani význam, který měla pro teorii architektury. Norberg-Schulzovo pojetí místa 

považujeme za přechod mezi klasicky chápanou prostorovostí (jako trojrozměrnou 

souvislostí předmětů – viz jeho pojmy ‚prostor‘ a ‚charakter‘) a prostorovostí chápanou 

z hlediska filosofie (viz pojmy ‚identifikace‘, ‚orientace‘, ‚významuplnost‘). Formou 

kritiky jsme chtěli tento přechod zviditelnit a ukázat mezi jakým pochopením prostorovosti 

Norberg-Schulz stojí. Zároveň jsme se touto kapitolou chtěli přiblížit k vlastnímu záměru 

této diplomové práce. V ní chápeme místo ve shodě s Husserlem a především 

s Heideggerem spíše jako (volněji řečeno) stav vědomí, resp. záležitost porozumění bytí. 

Proto fenomén nechápeme s Norberg-Schulzem jen jako to, co se člověku běžně 

(Heidegger by v §7 Bytí a času řekl „vulgárně“) jeví, ale jako to, co musí být metodicky 

zpřístupněno či odkryto. Konkrétní provedení fenomenologické analýzy místa nemůže být 

náplní naší práce, zde jde jen o to ukázat možnosti metodicky vedené fenomenologie 

především v díle Martina Heideggera. V následující kapitole se proto věnujeme výkladu 

toho, jak Heidegger z fenomenologických pozic uvažuje o místě a prostorovosti. 

  

                                                           
49

 Na tomto místě je třeba upozornit na Heideggerovo důrazné (a samozřejmé) rozlišení mezi ‘bytím’ a 
‘jsoucnem’, které vykládá jako “ontologickou diferenci”. V Bytí a času tuto diferenci vysvětluje následovně: 
“Bytí jsoucna ‚není‘ samo žádné jsoucno.”, „Bytí je vždy bytí nějakého jsoucna.” Úkolem ontologie je podle 
Heideggera „Odstínit bytí od jsoucího a explikovat bytí samo.“ Srv.  tamtéž, s. 21,25 a 44.  
50

 Tamtéž. 
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3. Věc a místo 

 

Martin Heidegger ve svých, zejména pozdních, textech a přednáškách ukazuje, že 

‚místem‘ nemusí být nutně určitá část trojrozměrně chápaného prostoru tak, jak jej 

předkládá klasický matematicko-fyzikální koncept. Místo (a prostor vůbec) může být 

myšleno zcela jinak. Promysleme nyní v tomto kontextu dvě Heideggerovy přednášky; Věc 

(Das Ding, 1949)
51

, a Stavět, bydlet, myslet (Bauen, Wohnen, Denken, 1951)
52

 kde 

Heidegger tematizoval svou koncepci součtveří, jež může být vyložena jako alternativa ke 

klasicky chápané prostorovosti.  

Výrazem ‚součtveří‘ (das Geviert) Heidegger označuje jednotu čtyř elementů – 

země a nebe, božských a smrtelných (Erde und Himmel, die Göttlichen und die 

Sterblichen), kterou je možné interpretovat jako určitý model lidského vztahování se ke 

světu.
53

 Každý z těchto čtyř prvků, nebo lépe: součástí,
54

 představuje určitý typ 

vztaženosti, přičemž lidské bytí je podle Heideggera rozvrženo právě těmito čtyřmi typy 

vztahů. Co znamenají tyto čtyři součásti jediného součtveří vykládá Heidegger v obou výše 

zmíněných přednáškách téměř shodně:
55

 

Země (die Erde) je vyjádřením nosnosti a plodnosti. Je tím, ‚na čem‘ (auf) člověk 

pobývá a na čem se může nějak podílet. Země je uchopitelná, dosažitelná a přes své fysické 

proměny stálá. Heidegger o vztahu člověka k zemi hovoří jako o chránění (Retten), které 

chápe nejen jako odvrácení nějakého nebezpečí, ale spíše jako volné ponechání něčeho 

v tom, co je mu vlastní. Chránění země tedy znamená ponechání země v její stabilitě a 

úrodnosti. Chránění zemi nevyužívá a nevykořisťuje, ani jí nevládne jako by země byla 

                                                           
51

 Heidegger, M., Věc, in: Básnicky bydlí člověk, Oikúmené, Praha 2006 (dále Věc). Přednáška Das Ding byla 
Heideggerem poprvé pronesena v roce 1949 v rámci cyklu přednášek nazvaného Einblick in das was ist 
(Vhled do toho, co jest), tzv. Brémský cyklus. Kromě přednášky Das Ding tento cyklus obsahoval přednášky 
Das Gestell, Die Gefahr a Die Kehre. Rozšířená verze přednášky Das Ding pak byla pronesena v roce 1950 v 
Bavorské akademii krásných umění.  
52

 Heidegger, M., Bauen, Wohnen, Denken, in: Vorträge und Aufsätze, Neske, Stutgart, 1997 (dále BWD). 
Přednášku Bauen, Wohnen, Denken přednesl Heidegger v roce 1951 v rámci Darmstadtských rozhovorů 
Člověk a prostor. 
53

 Tento motiv shodně interpretuje Marie Pětová. Srv. Pětová, M., Prostorovost člověka a světa u pozdního 
Heideggera, in: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Togga, 
Praha, 2008, s. 49, 50., Pětová, M., Pojetí světa v myšlení pozdního Heideggera, in: Kuneš, J., Vrabec, M. et 
al., Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha, s 271. 
54

 Výrazem ‚součást‘ je lépe postiženo Heideggerovo myšlení součtveří (das Geviert), které je dáno jako 
jednota, jejímž vyjádřením je právě předpona ‚ge-‘. Význam této předpony je sloučení, shromáždění ‚čtyř‘ 
do jednoho nedělitelného celku. 
55

 Srv. Věc, s. 27 – 29, BWD, s. 143 – 145. 
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něčím podřadným. Země je podle Heideggera sice „sloužící“ (dienend), ale ve smyslu 

nesení růstu a vzmachu, není služkou pro člověka.  

Nebe (der Himmel) je nejen obloha, ale i dráhy slunce, měsíce a hvězd, střídání 

ročních období, dne a noci i proměnlivost počasí. Nebe je to, ‚pod čím‘ (unter) člověk 

pobývá. ‚Pod nebem‘ ale neznamená, že člověk je někde ‚dole‘, nýbrž že člověk nebe 

přijímá (empfangen) jako to, co nemůže nijak ovlivnit. Nebe je plynutí a neustálá proměna, 

která fázuje a rytmizuje (nejen) lidské životy. Nebe pro Heideggera představuje ten typ 

vztaženosti, který směřuje k neuchopitelnému a nedosažitelnému a člověk nemůže jinak, 

než dráhy nebe respektovat.   

Božští (die Göttlichen) jsou tím, ‚před čím‘ (vor) člověk pobývá. Heidegger nemá 

na mysli Boha určité víry, nýbrž „kynoucí posly božství“
56

, kteří dávají člověku znamení. 

Člověk očekává (erwarten) pokyny božských. Ti se mohou ukazovat a skrývat v různých 

podobách (nejen jako konkrétní Bůh). Pro Heideggera jsou však božští zejména výrazem 

pro to, k čemu se člověk vždy nějak vztahuje, a to i když mu je panování božských právě 

skryto.  

Smrtelní (die Sterblichen) jsou lidé. Heidegger je nazývá smrtelnými, jelikož pouze 

lidé jsou schopni smrti: „Jedině člověk umírá. Zvíře hyne.“
57

 Lidská smrtelnost, tedy 

schopnost smrti, je to, čím Heidegger vymezuje člověka nejen v protikladu ke zvířatům a 

ostatním živým stvořením
58

, ale i v relaci k božským, zemi a nebi. Smrtelní jsou ti, ‚s kým‘ 

(mit) člověk pobývá; žije ve vzájemných vztazích s druhými lidmi, tedy, podle 

Heideggera, doprovází (geleiten) ostatní smrtelné.  

Země a nebe, božští a smrtelní patří k sobě, nelze je myslet odděleně, neboť člověk 

pobývá jak ‚na zemi‘, tak ‚pod nebem‘, zároveň ‚před božskými‘ a přitom ‚spolu s druhými 

smrtelnými‘. „Vyřkneme-li země“ (nebo nebe, božští, či smrtelní) „pak myslíme zároveň i 

ostatní tři z jednoduché semknutosti oněch čtyř“, tak uzavírá Heidegger každou pasáž o 

jednotlivých součástech součtveří. Součtveří představuje jednotou čtyř významů, čtyř typů 

                                                           
56

 „*...+ winkenden Boten der Gottheit.“ Věc, s. 29, BWD, s. 144. 
57

 Věc, s. 29.  
58

 Heidegger odmítá vidět člověka pouze jako ‚živočicha s rozumem‘ (animal rationale) tak, jak jej definovala 
metafyzika. Lidství podle něj nemůže být určováno pouze z hlediska života a prožívání. Lidství, tedy 
smrtelnost spočívá v tom, že je „vztahem k bytí“: „Smrt je schrána, v níž je Nic, totiž to, co v žádném ohledu 
vůbec není ničím pouze jsoucím, co nicméně bytuje, a to dokonce jako tajemství bytí sama. Smrt, jakožto 
schrána tohoto Nic ukrývá v sobě bytování bytí. Smrt jakožto schrána tohoto Nic je skrýše bytí. Smrtelné 
nazýváme smrtelnými – ne proto, že jejich pozemský život končí, nýbrž proto, že jsou schopni smrti jako 
smrti. Smrtelní jsou, kdož jsou, jakožto smrtelní, totiž jako bytující ve skrýši bytí. Jsou bytujícím vztahem 
k bytí jakožto bytí.“ Tamtéž. 
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lidské vztaženosti ke světu. Součtveří je ‚jednoduchou semknutostí‘ (Einfalt) vztahů 

člověka a světa. Jak může člověk tuto semknutost zakusit v nějaké konkrétní podobě, nyní 

objasníme výkladem části Heideggerovy přednášky Věc (Das Ding). Tou konkrétní 

podobou semknutosti součtveří je totiž právě věc.  

Tématem Heideggerovy přednášky Věc je odpověď na otázku ‚co je věc?‘, tedy 

odpověď na to, ‚jaká je a v čem spočívá bytnost věci?‘. Bytnost věci je to, co dělá věc věcí, 

čili její věcnost. To, co obvykle nazýváme věcmi, můžeme chápat jako předměty, jež tu 

stojí (ať už fysicky nebo v naší mysli) před námi.
 59

 Můžeme sledovat jak, z čeho a do 

jakého tvaru byly tyto předměty vyrobené. Můžeme je také různě měřit a jinak ‚vědecky‘ 

analyzovat. V ničem takovém ale podle Heideggera bytnost věcí nespočívá. Bytnost věcí je 

založena v tom, čemu Heidegger říká „shromažďování součtveří“ (Versammlung des 

Gevierts). Věc je pro Heideggera věcí tím, že shromažďuje součtveří.
60

  Heidegger 

popisuje bytnost věci na příkladu džbánu a vysvětluje, jak je ve džbánu jakožto věci 

shromážděno součtveří: Džbán je věcí jakožto nádoba, jež něco (ať už vodu či víno) 

přijímá, podržuje a zase vylévá.
61

 Vylévání ze džbánu jako věci však není pouhé čepování, 

nýbrž „hostinné nalévání“. Věcnost džbánu spočívá v nalévaném jakožto daru pohoštění. 

V daru nalévaného dlí skála, ze které prýští pramen vody, dlí tu zem, z jejíž úrodné půdy 

vyrůstá vinná réva. Půda je zavlažována deštěm z nebes a hrozny vína zrají pod světlem a 

teplem slunce. V daru nalévané vody nebo vína dlí země i nebe. Voda dává život, je 

potřebná pro rostliny, zvířata i lidi. Voda je život pro smrtelné. Vínem se lidé hostí. Víno je 

také posvátný dar, úlitba, obětování bohům. V daru nalévaného dlí smrtelní i božští. „V 

daru nalévaného dlí zároveň nebesa a země, božští a smrtelní. Tito čtyři, sami od sebe 

zajedno, patří dohromady.“
62

 Tito čtyři jsou v daru nalévaného semknuti v jedno jediné 

součtveří. Dar nalévaného sobě vlastním způsobem shromažďuje (versammeln) součtveří. 

V tomto způsobu shromažďování spočívá bytnost džbánu. Tak džbán jakožto věc 

                                                           
59

 Heidegger důrazně rozlišuje mezi věcí a předmětem. K tomu více viz tamtéž, s. 9 – 15. 
60

 Při výkladu věci jakožto shromáždění součtveří odkazuje Heidegger k etymologii tohoto slova: Německé 
slovo Ding (věc) pochází ze starohornoněmeckého ‚thing‘, které znamenalo shromáždění, jež má projednat 
nějakou záležitost. Staroněmecká slova ‚thing‘ a ‚dinc’ pak znamenají záležitost samu, tedy něco, na čem 
nám záleží a co se nás nějak týká. Srv. tamtéž, s. 23. 
61

 Této myšlence předchází podrobnější rozbor toho, co je džbán jakožto nádoba: Nádoba něco pojímá a 
podržuje. To podržující jsou stěny a dno, to pojímající je prázdno mezi nimi. Hrnčíř dal hlíně právě takový 
tvar, aby vzniklo toto prázdno. Avšak ani v hlíně ani v  tvaru věcnost džbánu nespočívá. Věcnost džbánu 
spočívá v „pojímajícím prázdnu“, říká Heidegger. Džbán pojímá a podržuje. Nejprve ale musí přijmout. 
Džbán přijímá nalévané a podržuje nalité. Tento dvojí ‚pohyb‘ je jednotou pojímání. Pojímání je určeno 
‚pohybem‘ třetím a tím je vylévání. Do vylévání je soustředěno to, co dělá džbán džbánem. Srv. tamtéž, s. 13 
a 17. 
62

 Tamtéž, s. 19. 
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sjednocuje a přibližuje k sobě zemi a nebe, božské a smrtelné a nechává je prodlít. Toto 

prodlévání (Verweilen) vykládá Heidegger jako uvlastňování
63

. Uvlastňování (die 

Ereignung) znamená, že prodléváním ve věci se naplňuje vlastní bytnost každé ze čtyř 

součástí součtveří, tj. nosnost a plodnost země, nedosažitelná vláda nebe, skrytost a 

ukazování se božských, smrtelnost lidí.  

Heidegger popisuje shromažďování země, nebe, božských a smrtelných ve věci 

jako „zrcadlovou hru součtveří“
64

. Výraz ‚zrcadlová hra‘ odkazuje ke vzájemnému 

zrcadlení se - bytnost každého ze čtyř se jako v zrcadle odráží v bytnosti ostatních tří a tím 

se uvlastňuje (naplňuje). Hra ale nikdy nemůže být statická; zrcadlová hra součtveří má 

vířivou dynamiku: „V lehounkém víru zrcadlivě vířícího prstenu vinou se ti čtyři do své 

jednotné, a přece každému z nich vlastní bytnosti.“
65

 Důležitá je přitom jejich sou-hra, 

v níž jsou všichni čtyři zajedno a nemohou být odděleni, jinak by prsten součtveří vůbec 

nezavířil. Tuto „uvlastňující zrcadlovou hru jednoduché semknutosti země a nebe, 

božských a smrtelných“ nazývá Heidegger svět. Svět jakožto souhra součtveří je 

lehounkým vírem vykroužen do věcí. „Zrcadlová hra světujícího světa umožňuje jako 

poddajné víření oněm čtyřem, aby se vykroutili do svého vlastního ohebného, do kroužku 

svinutého bytostného jádra. Ze zrcadlové hry tohoto drobného svitku uvlastňuje se věcnění 

věci. Věc dává prodlévat součtveří. Věc věcní svět. Každá věc dává prodlévat součtveří 

v tom, co z jednoduché semknutosti světa v tu kterou chvíli prodlévá.“
66

 Věcí může být 

džbán nebo kniha, ale také strom, řeka či pták. Každá věc shromažďuje součtveří svým 

způsobem a nechává je prodlít. Svým způsobem je v každé věci vykroužen svět. Nám jako 

smrtelným se takto svět ukazuje a my se ke světu skrze věci vztahujeme. Prostřednictvím 

‚kroužku světa‘, tedy věci, světu rozumíme a zakoušíme jej.  

To je ve stručnosti Heideggerův výklad bytnosti věci (a skrze to i bytnosti světa) 

v přednášce Věc. Takto chápané věci, shromažďujíce součtveří, jsou podle Heideggera 

lidem v blízkosti. Blízkostí (die Nähe) Heidegger ovšem nemyslí ‚malou vzdálenost‘, nýbrž 

skutečnost, že se lidé zdržují u věcí, ať už jsou nám věci fyzicky blízké nebo vzdálené. 

Zdržování se u věcí (v blízkosti věcí) je jediný způsob, jak mohou lidé uchopit svět. Ve 

věcech je lidem při-blížen svět; to je jeden z významů oné blízkosti. Tedy: kromě pobývání 

                                                           
63

 „Prodlévání uvlastňuje.“ („Verweilen ereignet.“). Srv. tamtéž, s. 19. 
64

 Srv. tamtéž, s. 29, 31. 
65

 Tamtéž, s. 31. 
66

 Tamtéž, s. 33. 
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‚na‘ zemi, ‚pod‘ nebem, ‚před‘ božskými a ‚spolu s‘ druhými, lidé pobývají také ‚u‘ věcí.
67

 

Žádná z těchto předložek však nemá vůbec žádný fysický význam.
68

 V tom spočívá základ 

Heideggerovy jiné prostorovosti, jež bude rozvedena v následujícím textu. 

V přednášce Bauen, Wohnen, Denken se Heidegger zabývá souvislostmi mezi 

stavěním a bydlením a jako příklad si ke svým úvahám bere věc, která má charakter 

stavby, a sice most. Most jakožto věc v Heideggerově koncepci také shromažďuje 

součtveří. Shromažďuje jej svým způsobem: Most se klene přes řeku a spojuje břehy. 

Heidegger klade důraz na to, že břehy vystupují jako břehy právě, až když je spojí most. 

Most skrze spojené břehy spojuje krajiny, které se od břehů rozprostírají do dálky a vytváří 

tak sousedství řeky, břehu a země. „Most shromažďuje zemi jako krajinu okolo řeky.“
69

 

Most se klene přes řeku, když řeka plyne klidně, když je tok rozvodněný deštěm nebo 

oblevou, i když voda ve vichřici naráží na pilíře mostu. Most je připravený pro počasí 

nebe, které svými proměnami ovlivňuje dynamiku toku řeky. Most shromažďuje nebe jako 

neúplatného původce rozmarů řeky. Most také (a zejména) poskytuje cestu smrtelným. 

Cesty smrtelných vedou, Heideggerovými slovy, „z krajiny do krajiny“
70

 a mají různou 

podobu, podle toho jak a kam po nich lidé cestují. Stejně tak mají různou podobu i mosty, 

jež smrtelné na jejich cestách provází. Jiným způsobem vede most smrtelné k bráně města, 

jinak lávka přes potok a zcela jinak mosty, které tvoří dálniční uzel. Most „neustále, ale 

vždy jinak“
71

 provází cesty smrtelných. Most shromažďuje smrtelné jako poutníky na cestě 

„z krajiny do krajiny“. Mosty pomáhají lidem překlenovat překážky a propasti, tou 

poslední je propast mezi životem a smrtí, tedy mezi smrtelnými a božskými. Most je 

přechodem na druhý břeh a symbolicky i přechodem na „druhou stranu“
72

; před spásu 

božských. „Most shromažďuje jako překlenující přechod před božské.“
73

,
74

 Takovým 

způsobem most jakožto věc shromažďuje součtveří a nechává je prodlít. 

                                                           
67

 Pobývání u věcí ale není „něco pátého“, co následuje součtveří. Naopak, skrze pobývání u věcí se jedině 
může uskutečnit jednota součtveří. Srv. BWD, s. 145. 
68

 Význam těchto předložek je: Chránění země, přijímání nebe, očekávání božských, doprovázení smrtelných 
a bytí v blízkosti věcí. Srv. tamtéž, s. 145. Jak je tento význam naplňován, bude ukázáno dále.  
69

 „Die Brücke versammelt die Erde als Lanschaft um dem Strom.“ Tamtéž, s. 146. 
70

 „*...+ von Land zu Land“. Tamtéž, s. 147. 
71

 „Immer und je anderes *...+.“ Tamtéž. 
72

 „*...+ auf die andere seite *...+.“ Tamtéž. 
73

 „Die Brücke sammelt als der übergeschwingende Übergang vor die Göttlichen.“ Tamtéž. 
74

 Přítomnost božských může být pouze myšlená, nebo s vděčností vyjádřená jako postava světce na mostě, 
anebo může zůstat zcela zakryta. Srv. tamtéž. 
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„Most je ovšem věc zvláštního druhu“
75

, říká Heidegger, neboť most je stavbou. 

To, že je věc stavbou, je pro nás v našem tázání po povaze místa a prostoru velice důležité, 

jelikož podle Heideggera právě v bytnosti staveb „spočívá spjatost místa a prostoru, 

spočívá v ní ale také vztah místa k člověku, který se u něj zdržuje“
76

. Podívejme se nyní na 

věci – stavby tak, jak je vykládá Martin Heidegger, a spolu s ním promysleme bytnost 

těchto věcí.  

Bytnost staveb, stejně jako ostatních věcí, spočívá v tom, že shromažďují součtveří. 

Stavby jsou ale zvláštním druhem věcí proto, že shromažďují součtveří tak, že mu, doslova 

z němčiny přeloženo, ‚ustavují stanoviště‘ (eine Stätte verstatten).
77

 Ustavovat stanoviště 

součtveří znamená: shromáždit součtveří, nechat je prodlít, a to v jeho určitém vzájemném 

rozestavení. Právě v tomto rozestavování spočívá specifikum ustavování. Rozestavení 

součtveří, tedy jeho uspořádání a vzájemné vyorientování, určuje povahu prostoru 

týkajícího se stavby.  

Co je ovšem myšleno tímto prostorem? Smysl prostoru Heidegger odkazuje ke 

starému významu tohoto slova, který znamená ‚uvolněné prostranství‘ (freigemachter 

Platz) pro něco (původně pro osadu či tábor).
78

 Prostor je uvolněné prostranství, kam je 

dovoleno vstoupit (einlassen) součtveří a rozestavit se. Součtveří vstupuje do prostoru, 

rozestavuje se a zároveň prostor nějak uspořádává. Pro tento děj užívá Heidegger výraz 

„einräumen“. Překlad německého slova einräumen v Heideggerově kontextu je poněkud 

problematický, jelikož v češtině neexistuje ekvivalent, jenž by dokázal vyjádřit mnohost 

významů tohoto slova. Při překladu samotného slovesa ‚räumen‘ bychom mohli zvážit 

věcnou analogii s českým slovem ‚prostírat‘. Tím zůstává zachován význam slovního 

základu, jenž je shodný se slovem ‚Raum‘ (prostor) a přitom i vyjádření děje, který má 

Heidegger na mysli. ‚Prostírat‘ a ‚prostírání‘ totiž vyjadřuje: uvolnění prostoru pro to, co 

pak bude dále uspořádáváno či rozestavováno.
79

 Uvolnění tu však neznamená vyprázdnění; 

uvolněný prostor je prostor připravený, otevřený pro něco, nikoli prázdný. Při prostírání 

bude zároveň s tím rozestavovaným uspořádáván i prostor samotný. Prostor tak bude 
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 „Die Brücke ist freilich ein Ding eigener Art *…+.“ Tamtéž, s. 148. 
76

 „*...+ liegt der Bezug von Ort und raum, liegt aber auch die Beziehung des Ortes  zum Menschen, der sich 
bei ihm aufhält.“ Tamtéž, s. 149. 
77

 Tamtéž, s. 148. Překlad slova ‚verstatten‘ jako ‚ustavovat‘ se liší od lexikálního překladu ‚povolit‘, ‚uvolnit‘, 
‚poskytnout‘, jelikož Heideggerovi zde jde spíše o význam tohoto slova v intencích jeho slovního základu 
‚Statt’. Nicméně tyto slovníkové významy jsou v Heideggerem myšleném ‚ustavování‘ taktéž obsaženy. 
78

 Srv. tamtéž. 
79

 Srv. Pětová M., Prostorovost člověka a světa u pozdního Heideggera, in: Člověk mezi rozprostraněností a 
krajinou.  Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Togga, Praha, 2008, s. 44, 45.  
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(znovu)tvořen – ustavován. Předpona ‚ein-‘ ve slově einräumen pak nese význam 

‚vpouštění‘ (ve smyslu ‚nechat vstoupit‘) toho, co bude uspořádáváno do uvolněného 

prostoru.
 
Význam slova einräumen v Heideggerově smyslu tedy znamená: ‚uvolnit prostor 

a do něj vpustit to, co bude uspořádáváno‘.
80

 To Heidegger stvrzuje, když říká: 

„Einräumen jako vpouštění (zulassen) a einräumen jako uspořádávání (einrichten) patří 

dohromady“
81

.  

Prostřednictvím děje, který jsme zde popsali – einräumen – součtveří vstupuje do 

prostoru a rozestavuje se na příslušném stanovišti (Stätte). Tento děj však probíhá spíše 

v trpném smyslu; součtveří je vpouštěno a uspořádáváno. Co je však tím, kdo součtveří 

vpouští a uspořádává? Podle Heideggera je jím ‚místo‘ (Ort) – jeden z ústředních motivů 

Heideggerovy koncepce prostorovosti.  Místo pro Heideggera není částí trojrozměrného 

matematického prostoru, jak už zde bylo naznačeno, nýbrž tím, čím je věc. Jak může být 

místo věcí? Řekli jsme, že bytnost věcí spočívá v tom, že shromažďují součtveří. Bytnost 

staveb jakožto věcí zvláštního druhu pak v tom, že shromažďují součtveří v jeho určitém 

vzájemném rozestavení. Právě stavby jsou těmi místy, která umožňují součtveří se takto 

rozestavit. Podle Heideggera to totiž není tak, že by bylo nějaké místo jako část prostoru a 

na tomto místě stála stavba. Naopak, stavba jakožto věc je sama tím místem. Místo 

shromažďuje součtveří – vpouští je a uspořádává v prostoru a tím teprve prostor ustavuje.  

Vraťme se nyní k Heideggerovu příkladu takové věci, k mostu, a podívejme se na 

to, jak most jakožto místo ustavuje prostor: Ještě před tím, než most stojí, je podél řeky 

mnoho různých ‚prázdných míst‘ (Stelle)
82

, která lze něčím obsadit. Tím, že se na jedno 

z nich postaví most, stane se ‚prázdné místo‘ (Stelle) ‚místem‘ (Ort) prodlení součtveří. 

Místo ve významu ‚Ort‘ má již jiný smysl; není to už prázdné (neutrální) místo, nýbrž 

místo, které shromažďuje součtveří. Most shromažďuje součtveří tak, že ustavuje jeho 

stanoviště – nechává součtveří prodlít v jeho určité podobě, jež je dána vzájemným 

rozestavením součtveří. Tím most ustavuje prostor, tzn. prostorové souvislosti mostu 

(uspořádání cest, prostranství atp.). 

                                                           
80

 Překlad slovesa ‚einräumen’ se tu i přes svou složitost opírá o slovníkové významy tohoto slova. ‚Räumen‘ 
lze lexikálně přeložit jako ‚uvolnit prostor‘, ‚vyklidit‘, ‚odklidit‘. ‚Einräumen‘ pak jako ‚naplnit‘ či ‚postoupit 
někomu něco‘ (např. i místo nebo prostor). Srv. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon 
Verlag, Gütersloh, 1997, s. 403, 1009. 
81

 „*...+ Einräumen als Zulassen und Einräumen als Einrichten gehören zusammen.“ BWD, s. 153. 
82

 ‚Prázdné místo‘ znamená místo významově neutrální. ‚Prázdné místo‘ je místo v tom smyslu, jak si jej 
běžně představujeme – místo, které lze kdykoli čímkoli obsadit.  
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Mostem ustavovaný prostor obsahuje různá prostranství (Platz), ta je možné 

považovat za pouhá ‚prázdná místa‘ (Stelle), mezi kterými je měřitelná vzdálenost. 

Vzdálenost, řecky ‚stadion‘, má význam rozestupu; rozestup mezi dvěma body. Ten samý 

význam nese latinský překlad slova ‚stadion‘, a sice ‚spatium‘ – meziprostor. Právě od 

tohoto významu prostoru, jenž je určen na základě měrných vzdáleností mezi jednotlivými 

‚prázdnými místy‘ (Stelle), se Heidegger distancuje. Pokud budeme prostor považovat 

výhradně za něco měřitelného, pak „blízkost a dálka mezi člověkem a věcmi se mohou stát 

pouhými vzdálenostmi, rozestupy meziprostoru“
83

. Prostor v tomto smyslu (prostor jako 

rozloha) je možné nejen změřit co do délky, šířky a hloubky, ale ještě dále od něj 

abstrahovat a dostat se tak k čistým algebraickým výrazům, ve kterých však už není ani 

meziprostor (spatium), ale ani rozloha (extensio). Takový prostor už neobsahuje žádná 

prostranství, „nenajdeme v něm nikdy místa (Ort), tzn. věci takového druhu, jako jsou 

mosty“
84

, říká Heidegger. Most představený v tomto matematickém smyslu prostoru se 

totiž stává pouhým objektem umístěném na nějakém ‚prázdném místě‘, jenž může být 

kdykoli nahrazen něčím jiným (dokonce třeba jen značkou), jelikož v takové prostorovosti 

nejde o místo (Ort), nýbrž o měřitelné rozestupy, vzdálenosti a směry. Nakonec se most 

může stát jednou ze souřadnic, které je možné propočítat či nahradit neznámými ‚x, y, z’. 

Naproti tomu v Heideggerově koncepci není možné, aby byla věc, která je místem, 

tedy v našem případě most, jen tak nahrazena něčím jiným. Mostem totiž místo (Ort) 

povstává, z něj se určují a uspořádávají prostranství, která jsou s mostem spjata. Do míst 

vstupuje součtveří a svým způsobem prodlévá. Místa ve významu ‚Ort‘ a prostor jimi 

prostíraný samozřejmě také obsahují rozestupy a rozlohy; spatium a extensio umožňují, 

aby prostor ustavovaný místy bylo možné nějak poměřovat a případně spočítat z hlediska 

vzdáleností a směrů. Ale čísla a rozměry nikdy nemohou být „základem pro bytnost 

prostorů a míst“
85

. Bytnost prostorů myšlených Heideggerem je totiž založena právě 

v místech. Takových místech, která shromažďují zemi a nebe, božské a smrtelné a 

nechávají je rozestavit se.  V rozestavování ovšem nejde o rozměry, ale o sjednocení a 

vzájemné vyorientování. 

                                                           
83

 „So können Nähe und Ferne zwischen Menschen und Dingen zu blossen Entfernungen, zu Abständen des 
Zwischenraums werden.“ Tamtéž, s. 150. 
84

 „Wir finden in ihm niemals Orte, d.h. Dinge von der Art der Brücke.“ Tamtéž. 
85

 „*...+ Grund für das Wesen der Räume und Orte *...+.“ Tamtéž. 



23 
 

„Prostory tedy získávají svou bytnost od míst, a nikoli od ‚prostoru‘“
86

, to je 

v Heideggerově chápání prostorovosti podstatné. Tato citace nás zároveň upozorňuje na 

dvě další důležité skutečnosti. Jednak na to, že na rozdíl od matematického modelu, který 

chápe prostor jako universální, Heideggerova koncepce hovoří o množství různých 

prostorů prostíraných různými místy. A za druhé poukazuje k tomu, že pro Heideggera je 

místo (Ort) nějak původnější než prostor (Raum). V jakém smyslu lze říci, že místo je 

původnější než prostor, se ukáže v následujícím textu při výkladu charakteru vztahu 

člověka a prostoru. 

Heidegger odmítá takovou představu vztahu člověka a prostoru, která člověka a 

prostor od sebe odděluje tak, jako by prostor byl něco, do čeho lze člověka umístit. Vztah 

prostoru a člověka, který má Heidegger na mysli – tedy prostoru prostíraného místy a 

člověka jako smrtelného – je zcela jiné povahy. V Heideggerově rozvrhu je člověk 

smrtelným a jako takový je součástí součtveří. Být smrtelným znamená zdržovat se u věcí 

(Aufenthalt bei den Dingen), tedy i u míst, a to jest: být v blízkosti věcí. Blízkostí (Nähe) 

ovšem, jak již zde bylo řečeno, není myšlena fysicky malá vzdálenost, nýbrž způsob, 

jakým se lidé jakožto smrtelní k věcem vztahují. Být v blízkosti věcí znamená, že (i 

v případech, kdy jsou nám věci fysicky velmi vzdálené) se k nim vždy nějak vztahujeme, a 

to tak, že jsme ‚u věcí‘. Tento vztah k věcem Heidegger v přednášce Stavět, bydlet, myslet 

určuje jako „prostupování prostorů“ (Räume durchstehen)
87

 a ilustruje jej příkladem: 

„Když v tomto okamžiku – my všichni – pomyslíme na starý most v Heidelbergu, pak 

pomyšlení mířící na ono místo není pouhý prožitek ve zde přítomných osobách, nýbrž 

k bytnosti našeho pomyšlení na onen most patří, že toto pomyšlení v sobě samém 

prostupuje dálku k onomu místu.“
88

 Být u věcí (řekněme to doslovně: ‚být od nás zde u 

mostu tam‘) neznamená být u představ těch věcí v našem vědomí, ale být u nich svým 

vztahem k nim, jenž má charakter prostupování prostorů.  

Jelikož lidé pobývají primárně u věcí a míst, odvíjí se vztah člověka a prostoru 

teprve od jeho vztahu k místům. A základní ‚dimenzí‘ pro vztah člověka a místa je 

blízkost, totiž ono ‚zdržování se u věcí a míst‘. Motiv blízkosti je v celém Heideggerově 

myšlení klíčový. Skrze blízkost Heidegger charakterizuje způsob, jakým člověk je ve světě 

                                                           
86

 „Demnach empfangen die Räume ihr Wesen aus Orten und nicht aus ‚dem‘ Raum.“ Tamtéž, s. 149. 
87

 Srv. tamtéž, s. 152. 
88

 „Wenn wir jetzt – wir alle – von hier aus an die alte Brücke in Heidelberg denken, dann ist das Hindenken 
zu jenem Ort kein blosses Erlebnis in den hier anwesenden Personen, vielmehr gehört es zum Wesen 
unseres Denkens an die genannte Brücke, dass dieses Denken in sich die Ferne zu diesem Ort durchsteht.“ 
Tamtéž,  s. 151. 
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(tzn. na zemi, pod nebem, před božskými a spolu s ostatními smrtelnými).  Tento způsob 

nazývá ‚bydlením‘ (das Wohnen) a určuje je jej jako bytí (zdržování se) v blízkosti věcí. 

Bydlením Heidegger rozhodně nemyslí to, co si pod tímto pojmem obvykle představujeme 

jako setrvávání v nějakém bytě nebo domě na určité adrese. Výraz ‚bydlení‘ Heidegger 

etymologicky odvozuje od původního významu slovesa ‚být‘ (sein), jenž ve své staré 

podobě (jakožto ‚bhu‘, ‚beo‘ a z toho ‚bin‘ – jsem) znamená ‚bydlet‘. Bydlení je způsob, 

jakým jsou lidé – smrtelní – na zemi. „Být člověkem znamená: být na zemi jako smrtelný, 

a to znamená bydlet“
89

, říká Heidegger. A dále: „Člověk je, nakolik bydlí.“
90

   

Vztah člověka a místa spočívá v bydlení, jelikož bydlet znamená být na zemi, pod 

nebem, před božskými a spolu s ostatními smrtelnými a prostřednictvím toho také u věcí – 

v blízkosti věcí. Věci (a tedy i místa) jsou jediným způsobem, jak může součtveří ve své 

konkrétní sjednocené podobě vystoupit a člověk tím, že bydlí, sjednocené součtveří ve 

věcech uchovává. Uchovávat součtveří znamená ohradit (einfrieden) součtveří v jeho 

jednotě – ve věci. Ohrazení ale není uvěznění, naopak; základ slova ‚einfrieden‘ je ve slově 

Freie (volnost), od kterého Heidegger význam ‚ohrazování‘ odvozuje a dostává se 

k výrazu ‚schonen‘ (chránit).
91

 Chránění je přitom myšleno jako ‚vzetí pod ochranu‘ ve 

smyslu schraňování (tohoto překladu slova ‚Schonen‘ se nadále podržíme) a tj. uložení do 

schrány, v níž je něco skryto a ponecháno sobě samému – ponecháno ve své vlastní 

bytnosti.
92

 Einfrieden je ohrazení do/ve volnosti a ponechání ve vlastní bytnosti, a to je 

schraňování (Schonen).   

Heidegger hovoří o schraňování jako o základním rysu bydlení: „Základní rys 

bydlení je toto schraňování. Proniká bydlením v celé jeho šířce.“
93

 Bydlet znamená 

schraňovat součtveří, a to zase znamená uchovávat a opatrovat součtveří v jeho jednotě, tj. 

ve věcech. Schraňování se děje čtverým způsobem: chráněním země, přijímáním nebe, 

očekáváním božských a doprovázením smrtelných: Lidé podle Heideggera bydlí, nakolik 

čtverým způsobem schraňují součtveří. Jak ale konkrétně mohou lidé jako smrtelní toto 

čtveré schraňování vykonávat?: „Tak, že smrtelní rostoucí věci pěstují (hegen und pflegen) 

                                                           
89

 „Mensch sein heisst: als Sterblicher auf der Erde sein, heisst: wohnen.“ Tamtéž, s. 141. 
90

 „*...+ der Mensch sei, insofern, er wohne *...+.“ Tamtéž, s. 141. 
91

 Starší podoba slova ‚Freie‘ (volnost) zní ‚Frye‘, kde kořen ‚fry‘ znamená ‚ušetřený‘, ‚ubráněný před 
škodami a ohrožením‘, a to je ‚uchráněný‘(geschont), říká Heidegger. Podle něj vlastní (tedy původní) 
význam slova ‚freien‘ je chránit (schonen). Srv. tamtéž, s. 143 
92

 Freien souvisí i se slovem Frieden (mír, klid, pokoj), což také odkazuje k ‚ponechání být’ ve vlastním. 
93

 „Der Grundzug des Wohnens ist dieses Schonen. Er durchzieht das Wohnen in seiner ganzen Weite.“ 
Tamtéž, s. 143. 
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a věci, které nerostou, zhotovují (errichten)“
94

. Pěstování a zhotovování jsou dva typy 

schraňování. Heidegger však říká ještě něco víc: „Pěstování a zhotovování je stavění 

(Bauen) v užším slova smyslu.“
95

 Jak tomu rozumět? Pěstování a zhotovování Heidegger 

vykazuje jako staré významy slova ‚Bauen‘ (stavění) a dokládá to výrazy, které se do 

dnešní němčiny zachovaly. Prostřednictvím slova ‚bauen‘ němčina stále vyjadřuje jak 

činnosti, které se o něco starají a pečují (např. Acker bauen – péče o půdu, Reben bauen – 

pěstování vína), tak i ty, které samy něco zhotovují (Schiffsbau – zhotovování lodí,  

Tempelbau – stavění chrámu). Oba zde uvedené významy (pěstování a zhotovování), 

jejichž spojitost je skryta v řeči, jsou obsaženy v pojmu ‚stavění‘. Stavění jakožto 

pěstování ochraňuje to, co samo ze sebe roste - pěstování je takový druh stavění, který 

pouze pečuje, dohlíží a stará se o růst toho, co samo dozrává. Stavění jako zhotovování 

naopak zhotovuje a vytváří jistým způsobem svoje dílo samo. Oba způsoby stavění – 

pěstování (myšlené jako lat. colere) a zhotovování (lat. aedificare) – jsou uchované 

v původním významu slova stavět. Jaký je tento původní význam pojmu stavění? To je ono 

již zmíněné bydlení (Wohnen). Staré hornoněmecké slovo ‚buan‘ znamenalo bydlet a tj. 

zastavit se, zůstávat, zdržovat se někde, u něčeho. ‚Bauen‘, ‚Wohnen‘ a ‚sein‘ mají 

společný významový základ.  Bauen, buan, bhu, beo, bin; to je etymologická cesta mezi 

stavěním a bydlením. „Stavět znamená původně bydlet“
96

, říká Heidegger. Stavění a 

bydlení jsou pro Heideggera dvě různá vyjádření téhož významu.
97

 Tento význam 

odkazuje k lidskému způsobu bytí, jenž uchovává součtveří v tom, u čeho se zdržuje – ve 

věcech.  

Stavění jakožto bydlení je způsob bytí člověka na zemi, který určuje povahu vztahu 

člověka a místa. Tento vztah se však zdá být jako dvojí: Jednak člověk místa sám staví – 

vytváří
98

, a to takovým typem stavění, který Heidegger určuje jako zhotovování 

                                                           
94

 „Dadurch, dass die Sterblichen die wachstümlichen Dinge hegen und pflegen, dass sie Dinge, die nicht 
wachsen, eigens errichten.“ Tamtéž, s. 146. 
95

 „Das Pflegen und das Errichten ist das Bauen im engeren Sinne.“ Tamtéž. 
96

 „Bauen heisst ursprünglich wohnen.“ Tamtéž, s. 141. 
97

 Heidegger tyto své myšlenky shrnuje do trojice tezí (které nazývá „trojím poselstvím řeči“, jelikož právě ze 
skrytých či zapomenutých významů řeči při jejich formulaci vychází): „1. Stavět znamená vlastně bydlet. 2. 
Bydlení je způsob, jakým jsou smrtelní na zemi.  3. Stavění jako bydlení se rozvíjí ke stavění, které pěstuje, 
především růst, - a ke stavění, které zhotovuje stavby.“ („1. Bauen ist eigentlich Wohnen. 2. Das Wohnen ist 
die Weise, wie Sterblichen auf der Erde sind. 3. Das Bauen als Wohnen entfaltet sich zum Bauen, das pflegt, 
nämlich das Wachstum, - und zum Bauen, das Bauten errichtet.“) Tamtéž, s. 142. 
98

 Pro takové vytváření užívá Heidegger výraz ‚hervorbrigen‘, což lze doslovně přeložit jako ‚sem-před-nás-
přinášet‘. Tento překlad by více vystihoval význam, jejž chce Heidegger vyjádřit a který říká: vytvořit 
znamená ‚přinést do přítomnosti, nechat zde ukázat, vyjevit‘. A to právě dělá stavění: při-náší (her-bringt) 
součtveří do věci a před-náší (vor-bringt) věc jako místo. Srv. Tamtéž, s. 154.  
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(errichten). Stavěním vznikají stavby, které se stávají místy tím, že shromažďují součtveří, 

ustavují jeho stanoviště a  nechávají jej v jeho sjednocené podobě prodlévat. Stavby se tak 

stávají schránou (Hut) součtveří, jež je v nich schraňováno (schonen) – uchováváno a 

opatrováno ve své bytnosti. Zde se ukazuje druhý aspekt vztahu člověka a místa: Člověk 

jakožto smrtelný je součástí součtveří a je tedy sám stavbami schraňován. Člověk je 

v Heideggerově koncepci jak tím, kdo schránu vytváří, tak tím, kdo je v ní schraňován. To 

sice může znít jako paradox, avšak právě v tom spočívá specifikum Heideggerova pojmu 

‚bydlení‘: Schraňován jako smrtelný může být člověk jen natolik, nakolik bydlivým 

způsobem schránu tvoří. A opačně: Vytvářet schránu součtveří může jen natolik, nakolik je 

člověk smrtelným. Místo, jež je schránou součtveří, je zároveň tím, co poskytuje přístřeší 

lidskému bydlení,
99

 co zastřešuje způsob, jakým jsou lidé na zemi.
100

 Bydlení je základem 

pro vztah člověka s místy a skrze místa s prostorem a prostory. Na otázku po povaze 

vztahu člověka a místa (a tím i prostoru) je tedy možné spolu s Heideggerem odpovědět 

tak, že tento vztah „není ničím jiným, než bytostně myšleným bydlením“
 101

. 

Úkolem této kapitoly bylo nastínit Heideggerovo ‚alternativní‘ pojetí prostorovosti, 

jehož ústředním motivem je pojem ‚součtveří‘, a ukázat, v jakém smyslu Heidegger 

v přednáškách Věc a Stavět, bydlet, myslet uvažuje o věci a o místě. Na závěr kapitoly je 

snad ještě vhodné zmínit to, že Heidegger ve svých textech nepopisuje skutečný stav věcí 

tak, jak jsou, ale snaží se spíše ukázat, jak by věci mohly a měly být.
102

 Aby ‚věci‘ a 

‚místa‘ mohly být schránou součtveří, přístřeším lidského bydlení, musí se lidé teprve 

naučit ‚bydlet‘, říká Heidegger na konci textu Stavět, bydlet, myslet.
103

 Naučit se bydlet 

ovšem předpokládá naučit se nejprve myslet. Myšlení je pro Heideggera tím vůbec 

nejzákladnějším výkonem člověka. Od způsobu myšlení se teprve odvíjí to, zda je člověk 

vůbec schopen ‚bydlet‘, zda je s to bydlení bytostně promyslet.  

 

                                                           
99

  Přístřeším v tomto smyslu Heidegger samozřejmě nemyslí domy a byty. Srv. Tamtéž, s. 153. 
100

 V textu Hebel – domácí přítel Heidegger charakterizuje ‚bydlení‘ jako „lidský způsob zdržování se mezi 
nebem a zemí, mezi zrozením a smrtí, mezi radostí a bolestí, mezi prací a slovem.“ A pokračuje: „Nazveme-li 
toto mnohonásobné ‚mezi‘ světem, pak je svět oním domem, jejž obývají smrtelní.“ Heidegger, M., Hebel – 
domácí přítel, in: Básnicky bydlí člověk, Oikúmené, Praha, 2006, s. 157.  
101

 „*...* ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Wohnen.“ BWD, s. 152. 
102

 Věc je zde myšlena v obou smyslech, jak v tom běžně užívaném, tak i v onom Heideggerově ‚vyšším‘ 
smyslu.  
103

 Srv. tamtéž, s. 156 
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4. Otázka po bytí 

 

V předchozí kapitole jsme hovořili mj. o bydlení jako způsobu, jakým je člověk na 

zemi. Nyní se pokusme o podrobnější analýzu tohoto ‚je‘. Co znamená toto bytí, resp. co je 

smyslem bytí, to je otázka, které se nyní budeme věnovat a jíž se v téměř celém svém díle 

zabýval Martin Heidegger. Porozumění bytí je pro Heideggera základní podmínkou lidské 

existence vůbec a pro nás bude klíčem k řešení dalších otázek v problematice ztráty místa.  

Heidegger v úvodní kapitole Bytí a času říká, že každý rozumí tomu, když se řekne 

„obloha je modrá“ nebo „to jsem rád“ atp.
104

 Z takového samozřejmého rozumění ale ještě 

nevyplývá, že víme, co bytí znamená. Bytí není žádný samozřejmý pojem, upozorňuje 

Heidegger. Otázku po bytí je nutné teprve položit, resp. obnovit. Nutnost obnovení otázky 

po bytí (Seinsfrage) stála v základech celého Heideggerova filosofického úsilí. Důvodem 

opětovného položení otázky po bytí jako fundamentální otázky vůbec, je Heideggerovo 

přesvědčení, že vlivem metafysického myšlení bylo na tázání se po bytí jednoduše 

zapomenuto. Metafysika, v jejíž počátcích stál již Platón a především Aristotelés a jejíž 

dopady jsou stále přítomné, se ve svých zkoumáních zaměřovala především na jsoucna a 

bytí odvozovala od jejich jsoucnosti.
105

 Takovou kritikou metafysiky Heidegger 

podkopává základy všech dosavadních ontologií, jež tím, že opomíjejí bytí, nemohou být 

s to porozumět ani svému vlastnímu předmětu - jsoucnu samému.
106

  Jak je takové tvrzení 

možné? Vždyť různé ontologie v dějinách filosofie vždy nějak bytí tematizovaly, ať už 

jako idea, úsia, substantia či jinak. Heideggerova kritika metafysiky
107

 je však postavena 

na tom, že jakákoli taková tematizace bytí byla vždy jen určováním jsoucnosti jsoucího. 

Metafysika si jsoucí představovala jako přítomné, které se ukazuje jako ‚toto zde‘ (tode ti) 

a analyticky mu pak přisuzovala ‚co‘ a ‚že‘ je.
108

 Určení ‚co-bytí‘ a ‚že-bytí‘ (později 

                                                           
104

 Srv. BaČ, s. 19. 
105

 Otázku po tom „co je jsoucno“, považuje Heidegger za vůdčí otázku metafysiky. Srv. např. Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65,  Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main, 198, s. 179, 180.  
106

 „Veškerá ontologie, i kdyby disponovala sebebohatším a sebepevněji skloubeným systémem kategorií, 
zůstává od základu slepá a odvrácená od svého nejvlastnějšího záměru, jestliže předem dostatečně 
neujasnila smysl bytí a nepojala toto ujasnění jako svůj fundamentální úkol.“ BaČ, s. 27. 
107

 Zde je třeba upozornit na to, že Heideggerova kritika metafysiky není kritikou ve smyslu hodnocení. 
Heidegger neříká, že by to, jak metafysika chápe ‚bytí‘ (jsoucnost) bylo nějakou její chybou. Metafysická 
tematizace bytí je podle Heideggera jen odpovědí na to (resp. je „echem“ toho), jak se bytí dává (uděluje). 
K tomu více viz dále (dějiny bytí). 
108

 Jako příklad uveďme Aristotelovo vymezení první filosofie (později nazvané ontologie), jako vědy, která 
„zkoumá jsoucí jako jsoucí (to on hé on) a to, co mu jako takovému přináleží“. Aristotelés, Metafysika, IV, 1, 
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formulované jako essentia a existentia) však není odpovědí na otázku po bytí. Metafysika 

si podle Heideggera otázku po bytí, po jeho smyslu, vůbec neklade: „Ona sama 

[metafysika] budí a upevňuje zdání, jako by v ní otázka po bytí byla položena a 

zodpovězena. Metafysika však nikde neodpovídá na otázku po pravdě bytí, poněvadž tuto 

otázku si nikdy neklade. A neklade si ji, protože myslí bytí jenom tak, že si představuje 

jsoucí jako jsoucí. Míní jsoucno v celku a říká tomu bytí. Mluví o bytí a míní jsoucí 

jakožto jsoucí. Výpověď metafysiky se od jejího počátku až do jejího dovršení jakýmsi 

zvláštním způsobem pohybuje v průběžném zaměňování jsoucna a bytí.“
109

 Na toto 

zapomenutí na bytí (Seinsvergessenheit) reaguje Heidegger v Bytí a času apelem na 

nutnost obnovení té nejzákladnější otázky; otázky po bytí, resp. otázky po smyslu bytí 

(Frage nach dem Sinn von Sein), kterou má rozpracovat jím předložená fundamentální 

ontologie. 

I Heideggerova fundamentální ontologie zdánlivě přistupuje k otázce po bytí 

směrem od jsoucna – zkoumáním struktury bytí určitého (exemplárního) jsoucna, které 

Heidegger terminologicky označuje jako „pobyt“ (Dasein). Pobyt je jsoucno, kterým – jak 

Heidegger říká – „my sami každý jsme“
110

. Chtělo by se tedy říci: termínem ‚pobyt‘ 

Heidegger označuje člověka. To by ale byla mylná interpretace. Nehledě na to, že v tom 

případě by Heidegger mohl přímo používat slovo ‚člověk‘ a nevytvářet nějaké zástupné 

pojmy. Pobyt v Bytí a čase (ani v žádném jiném Heideggerově díle) nemůže být 

ztotožňován s pojmem ‚člověk‘. Co je tedy ‚pobyt‘? Pobyt je jsoucno, kterým jsme my 

sami a jehož specifičnost spočívá v jedinečnosti struktury jeho bytí, které (ono bytí samo) 

Heidegger nazývá „existencí“.
111

 Výraz existence neodpovídá významu tohoto slova 

v metafysickém pojetí
112

, nýbrž je vyjádřením zvláštního způsobu bytí, kterým se pobyt liší 

od jiných (v Heideggerově terminologii – výskytových) jsoucen. Prvním a základním 

rozdílem mezi bytím pobytu a bytím ostatních jsoucen je to, že pobyt se ke svému 

                                                                                                                                                                                
1003a, 20, Rezek, Praha, 2003. Tímto přináležejícím je jsoucnost jsoucího analyzovaná ze jsoucna jako jeho 
počátky a příčiny.   
109

 Heidegger, M., Úvod k přednášce ‚Co je metafysika?‘, in: Co je metafysika?, Oikúmené, Praha, 2006, s. 17, 
18. Viz také Heidegger, M., O humanismu, Ježek, Rychnov nad Kněžnou, 2000, s. 15: „Metafysika se netáže 
po pravdě bytí samotného. Proto se taky netáže, jakým způsobem náleží bytnost člověka k pravdě bytí. Tuto 
otázku si metafysika doposud ani nepoložila. Tato otázka je metafysice jako metafysice nepřístupná. Bytí 
doposud čeká, že se stane člověku problematickým Ono samo.“  
110

 BaČ, s. 23. 
111

 Srv. tamtéž, s. 28: „Ono bytí samo, k němuž se pobyt může tak či onak vztahovat a k němuž se vždy tak či 
onak vztahuje, nazýváme existence. A poněvadž bytnost tohoto jsoucna nelze určit nějakou věcně obsažnou 
odpovědí na otázku ‚co to je?‘, a spočívá spíše v tom, že každé takové jsoucno musí vždy být své bytí, jako 
bytí, jež je jeho, volíme pro označení tohoto jsoucna titul pobyt jakožto výraz vyjadřující čistě jenom bytí.“   
112

 Ale ani v pojetí filosofie existence.  
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vlastnímu bytí vždy nějak vztahuje, a to tak, „že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde“
113

. 

V tomto vztahování se k vlastnímu bytí spočívá i bytnost pobytu. Pobyt je nejen bytostné 

určení jsoucna, ale zároveň i bytostně určené jsoucno. Zde spočívá odpověď na otázku ‚co 

je pobyt?‘: Pobyt neoznačuje ‚jsoucno člověk‘, nýbrž ‚jsoucno člověk ve svém vztahu 

k bytí‘. A to je rozdíl. Pobyt je tak jakýmsi středem mezi člověkem a jeho bytím, ačkoli 

s ním Heidegger metodicky i terminologicky pracuje jako se jsoucnem. Tak by pobyt bylo 

možné interpretovat i jako „jsoucno vztahu člověka a bytí“
114

.  

Takto pochopený pojem ‚pobyt‘ by neměl svádět k  podezřívání Heideggera 

z nějaké zpronevěry vůči vlastním požadavkům v otázce po bytí, totiž zkoumat bytí nikoli 

ze jsoucna (tedy neonticky). Heidegger existenciálně-ontologickou analýzou pobytu 

zkoumá bytí ze středové pozice vztahu člověka a bytí. Nabízí se ovšem otázka, proč 

zkoumání vychází právě z tohoto středu (vztahu člověka a bytí), resp. proč právě pobyt je 

tím exemplárním jsoucnem. Na to Heidegger odpovídá motivem rozumění: Bytostné 

určení pobytu je dáno vztahem ke svému vlastnímu bytí, což znamená (a předpokládá), že 

si pobyt ve svém bytí rozumí: „K této bytostné skladbě pobytu pak patří, že má ve svém 

bytí k tomuto bytí bytostný vztah. A to zase znamená, že si pobyt nějakým způsobem a 

nějak výslovně ve svém bytí rozumí. Tomuto jsoucnu je vlastní, že skrze jeho bytí a spolu 

s ním je mu odemčeno bytí samo. Porozumění bytí je samo bytostným určením pobytu.“
115

 

A v poznámce za touto větou dodává
116

: „Bytí však zde nejen jakožto bytí člověka 

(existence).“
117

 Tím Heidegger upřesňuje, že odemčenost bytí se týká nejen porozumění 

vlastnímu bytí, ke kterému se pobyt vždy nějak vztahuje, ale i možnosti pobytu porozumět 

„bytí v celku“
118

. Porozumění bytí v sobě obsahuje další bytostnou charakteristiku pobytu, 

a sice možnost se na bytí (nejen své) zeptat. Pobyt je tím, kdo vůbec může otázku po bytí 

položit. Pobyt tak má podle Heideggera v otázce po bytí před vším ostatním jsoucnem trojí 

přednost: „První přednost je ontická“ – pobyt jako jsoucno je určen existencí, tedy tím, že 

se ke svému bytí vztahuje tak, že mu rozumí. „Druhá přednost je ontologická“ – ontickým 

určením pobytu je pobyt sám o sobě ‚ontologický‘. Tzn.: pobyt bytí rozumí, tudíž se 

                                                           
113

 Tamtéž. 
114

 Srv. Nitsche, M., Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových příspěvků k filosofii, 
rukopis z 25. 9. 2009, s. 24. „Do jisté míry lze říci, že pobyt zprostředkuje člověku jeho bytí.

 
Tímto 

zprostředkováním zároveň člověka uvolňuje z úlohy být přímo založeným jsoucnem a umožňuje mu spíše 
jakýsi pohyb v prostředí založení, tj. v pobytu.“ Tamtéž. 
115

 BaČ, s. 28. 
116

 Že byla tato poznámka Heideggerem do textu doplněna až později, zde nehraje žádnou roli.  
117

 Tamtéž, (pozn. 1a). 
118

 Tamtéž,(pozn. 1a). 
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k němu může obracet a tázat se na něj, přičemž toto porozumění se týká i porozumění bytí 

všech jsoucen, která nejsou pobytem.
119

 „Pobyt má tudíž třetí přednost jakožto onticko-

ontologická podmínka možnosti všech ontologií.“
120

 Pobyt jakožto jsoucno rozumějící bytí 

může jako jediné ontologii, jejímž tématem je bytí, vůbec vytvářet. 

Význačnost postavení pobytu v otázce po bytí je nyní zřejmá. Pobyt je pro 

Heideggera výchozím stanovištěm pro vypracování otázky po bytí. Vypracovat otázku po 

bytí tedy předpokládá nejprve určit pobyt v jeho bytí, tzn. provést existenciálně-

ontologickou analýzu a odhalit tak strukturu bytí pobytu, z níž je možné interpretovat 

smysl bytí pobytu. Výklad smyslu bytí pobytu pak má Heideggerovi připravit půdu pro 

interpretaci smyslu bytí vůbec. Co však v Heideggerově kontextu znamená termín ‚smysl 

bytí‘, to dosud nebylo objasněno. Věnujme tomu následující odstavec. 

Pojem ‚smysl‘ (Sinn) Heidegger vykládá v §32 Bytí a času jako strukturovanou 

oblast rozumění: „Smysl je to, v čem se zdržuje srozumitelnost něčeho, to, co je 

artikulované v rozumějícím odemykání, [... to,] z čeho je srozumitelné něco jako něco.“
121

 

Tato oblast smyslu ale není nějaké pole ležící mezi (rozumějícím) pobytem a jsoucnem 

(srozumitelným jako něco). Smysl je oblastí, která patří k bytostné skladbě pobytu, skrze 

niž může pobyt rozumět bytí a spolu s ním i jsoucnu. Rozumění se nikdy netýká nějakého 

jsoucna, ale napřed vždy bytí jako ‚základu‘ jsoucna. A tento „‘základ‘ je přístupný jedině 

jako smysl“
122

, říká Heidegger. Smysl je oblast, v níž je bytí přístupné pobytu. 

Heideggerovi jde o interpretaci právě této ‚události‘, kdy se bytí stává pro pobyt 

přístupným, kdy bytí vstupuje do oblasti smyslu. Tuto přístupnost vykládá jako 

rozvrhování (Entwerfen) a později, v §65, ji určuje temporálně. Rozvrhování, resp. rozvrh 

(Entwurf) má temporální charakter a tvoří strukturu rozumění, z níž je rozumění vůbec 

možné. Rozumění jakožto rozvrhování se děje tak, že pobyt neustále rozvrhuje své bytí 

jako možnosti.
123

 Sousloví ‚rozvrhování možností‘, jakkoli jej Heidegger ještě dále 

zpřesňuje, samo o sobě odkazuje k určitému časovému horizontu. Tím je na první pohled 

budoucnost, kterou však v Heideggerově pojetí nelze chápat schematicky jako ‚teď, které 

                                                           
119

 Výraz ‚ontologický‘ jako charakteristiku pobytu Heidegger zpřesňuje termínem ‚předontologický‘: 
„Ontologicky být neznamená zde ještě: vytvářet ontologii. Vyhradíme-li tudíž titul ontologie pro explicitní 
teoretické tázání po bytí jsoucna, je třeba ontologičnost pobytu, jež nám tane na mysli, označit jako 
předontologickou.“ Tamtéž. 
120

 Tamtéž, s. 29, 30. 
121

 Tamtéž, s. 183. 
122

 Tamtéž, s. 184. 
123

 Srv. tamtéž, s. 180. 
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ještě není‘, nýbrž jako jednu z ekstasí času.
124

 Heidegger hovoří o třech časových 

ekstasích: „bylá přítomnost“ (gewesende Gegenwart), „zpřítomňující budoucnost“ 

(gegenwärtigende Zukunft) a „bylá budoucnost“ (gewesende Zukunft)
125

, přičemž celek 

časových ekstasí vystupuje jako „byle-zpřítomňující-budoucnost“
126

. Heidegger tak 

radikálně narušuje klasickou představu lineárního času plynoucího z minulosti do 

budoucnosti, když říká např. „Bylost vychází jistým způsobem z budoucnosti.“
127

  Celá 

Heideggerova koncepce temporality v Bytí a času je značně obsáhlá a složitá a zde není 

místo na to, abychom se jí podrobněji zabývali. Naším záměrem je v tuto chvíli objasnění 

toho, co pro Heideggera znamená ‚smysl bytí‘ a ‚otázka po bytí‘ vůbec. Pro to nyní postačí 

uvést, že ekstaticky strukturovaný čas hraje v této otázce zásadní roli. Čas je totiž pro 

Heideggera tím, z čeho může pobyt bytí rozumět. Nejen ‚může rozumět‘, ale dokonce vždy 

nevysloveně (aniž by bytí tematicky uchopoval) rozumí. Čas jakožto jednota ekstasí je pro 

Heideggera oním rozvrhem, resp. strukturou rozumění a tedy smyslem bytí pobytu. V § 65 

Heidegger určuje smysl jako to, „do čeho“ pobyt rozvrhuje své bytí.
128

 Smysl je 

strukturován časem a jako takováto struktura je základem pro rozumění bytí.  

Smysl bytí pobytu byl vyložen jako temporálně strukturovaná oblast, do níž pobyt 

rozvrhuje své bytí a z níž svému bytí rozumí: „Tážeme-li se po smyslu bytí, neznamená to, 

že se naše zkoumání stává nějakým hlubokomyslným bádáním, které by vyhloubalo něco, 

co stojí za bytím, nýbrž že se táže na bytí samo, pokud toto bytí přesahuje do oblasti 

srozumitelné pobytu.“
129

 Oblast smyslu se však netýká pouze bytí pobytu, ale je možné 

skrze smysl porozumět i bytí ‚nepobytovému‘ a tematicky jej uchopit. A o to Heideggerovi 

v Bytí a času jde – tematizovat „smysl bytí vůbec“
 130

. V tom spočívá Heideggerem 

položená otázka po bytí; v nalezení smyslu bytí (vůbec), tedy oblasti, v níž je bytí 

přístupné.
 131

  

Heideggerovým záměrem v jeho fundamentálně-ontologickém období (tedy 

v období Bytí a času) bylo na základě odhalení smyslu bytí pobytu interpretovat i smysl 
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 Ekstase z řec. ek-stasis – vyvstávání.  
125

 Tamtéž, s. 389. 
126

 Srv. tamtéž, s. 365. 
127

 Tamtéž. 
128

 Srv. tamtéž, s. 363, 364. 
129

 Tamtéž, s. 184. 
130

 Srv. tamtéž, s. 34. 
131

 To, co zde bylo předvedeno jako ‚smysl‘, Heidegger chápe také jako ‚pravdu‘ (ve významu neskrytost – 
alétheia). Pro Heideggera znamená ‚smysl bytí‘ a ‚pravda bytí‘ totéž. Srv. např. Heidegger, M., Úvod 
k přednášce ‚Co je metafysika?‘, in: Co je metafysika?, Oikúmené, Praha, 2006, s. 29. Viz dále.  
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bytí vůbec. Jako smysl bytí pobytu Heidegger určil čas, resp. ekstatickou temporalitu, a 

temporalitu chtěl prokázat i jako smysl bytí vůbec. K tomu však již nedošlo, jelikož tuto 

část Bytí a času, kde měla být otázka po bytí (vůbec) teprve vypracována, Heidegger již 

nedopsal.
132

 Nicméně Heidegger v Bytí a času nastolil nutnost nového položení otázky po 

bytí, jež spočívá v rozpracování této otázky z jejího základu, kterým je v tomto díle smysl 

bytí jakožto ekstaticky strukturovaný čas. Heideggerovou snahou při položení otázky po 

bytí tedy není nějaké popření jsoucna (jak by se mohlo zdát z úvodu této kapitoly), nýbrž 

zkoumání bytí z jeho přístupnosti.
 
Heideggerova otázka po bytí (Seinsfrage) je otázkou po 

přístupnosti bytí, po smyslu bytí (Frage nach dem Sinn von Sein). 

To, že Heidegger plánovaný oddíl Bytí a času ve svém fundamentálně-

ontologickém období nedopsal, neznamená, že téma ‚času a bytí‘ opustil. Naopak, 

v dalších pracích toto téma důsledně promýšlí a rozpracovává. Ve 30. letech 20. století, 

v období Příspěvků k filosofii (Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 1936-38)
133

, 

Heidegger zavádí pojem „dějiny bytí“ (die Geschichte des Seyns
134

). ‚Dějiny bytí‘ jsou 

vůdčím tématem v celé další Heideggerově tvorbě, od nějž se odvíjí další dílčí motivy. 

Téma dějin bytí je klíčové pro pochopení celoživotního Heideggerova záměru, avšak 

podrobný výklad tohoto tématu by přesahoval rámec této práce. Proto jen stručně (pro 

pochopení dalšího postupu) naznačíme, co se pod pojmem ‚dějiny bytí‘ skrývá: Předně je 

nutné upozornit na to, že se nejedná o nějakou ‚historii bytí‘. Dějiny bytí jsou dějinami 

toho, jak ‚se bytí dává‘, přičemž toto ‚dávané‘ má v dějinách bytí různou podobu.  Pro 

nástin Heideggerovy koncepce dějin bytí budeme sledovat Heideggerův pozdější výklad 

dějin bytí v přednášce Čas a bytí (Zeit und Sein, 1962)
135

.  Heidegger hovoří o různých 

proměnách bytování bytí, kterými jsou např. ‚hen‘, ‚Jedno‘, ‚logos‘, ‚idea‘, ‚úsia‘, 
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 Z plánovaného rozvrhu Bytí a času (viz §8 BaČ) byl nakonec vydán pouze spis Kant a problém metafysiky 
(Kant und das Problem der Metaphysik, 1928), české vydání: Filosofia, Praha, 2004. Walter Biemel k tomu ve 
své monografii Martin Heidegger uvádí, že od vydání celé zbylé části Bytí a času Heidegger upustil proto, že 
„jak sám říká - pro toto myšlení ještě nebyl nalezen odpovídající jazyk“. Biemel, W., Martin Heidegger, 
Mladá fronta, Praha, 1995, s. 50. Srv. také Heidegger, M., O humanismu, Ježek, Rychnov nad Kněžnou, 2000, 
s. 19. 
133

 Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65,  Vittorio Klosterman, Frankfurt am 
Main, 1989. 
134

 Heidegger (ačkoli ne vždy zcela důsledně) užívá dva různé výrazy pro ‚bytí‘: ‚Sein‘ a ‚Seyn‘. Sein vyjadřuje 
bytí odvozované od jsoucna tematizované metafysikou, tedy spíše bytí jako  ‚jsoucnost‘. Seyn Heidegger 
užívá pro bytí myšlené jinak (řekněme zatím ‚postmetafysicky‘). Toto rozlišení se odráží i v jiných 
Heideggerových termínech, jako je např. právě ‚dějiny bytí‘ – ‚die Geschichte des Seyns‘ oproti ‚die 
Seinsgeschichte‘ (dějiny bytí v rámci metafysiky).  Ekvivalentem tohoto rozdílu v češtině bývá  ‚bytí‘ a ‚Bytí‘ 
(‚Býti‘).  Styčným ohledem v tomto rozlišení je, jak bude dále vyloženo, temporalita. V této práci budu pro 
rozlišení Seyn a Sein užívat bytí pro Seyn a jsoucnost, příp. ‚bytí‘ (v jednoduchých uvozovkách) pro Sein.  
135

 Heidegger, M., Zeit und Sein, in: GA, Band 14 (Zur Zache des Denkens), Vittorio Klosterman, Frankfurt am 
Main, 2007. 
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‚substantia‘, ‚actualitas‘, ‚Monáda‘ apod..
136

 Tyto různé proměny, nebo řekněme pozice 

v dějinách bytí je sice možné nějak paralelně porovnat (přiřadit) s historickými obdobími, 

avšak chronologizovat samotné dějiny bytí nelze, jelikož, jak Heidegger upozorňuje, bytí 

nemá dějiny jako nějaké město či stát. A navíc, podle Heideggera v dějinách bytí 

nespočívá žádný pokrok či vývoj, nelze říci, že by některá z dějinných pozic byla lepší než 

jiná.
137

 V souvislosti s dějinami bytí Heidegger mluví o ‚epochách‘ (Epochen), které 

rovněž nesmíme interpretovat jako historické časové úseky, nýbrž jako základní způsoby 

dávání se bytí.  Heidegger chápe výraz ‚epocha‘ od řeckého (skeptiky užívaného) slova 

‚epoché‘, jehož význam je ‚zdržování se‘, ‚zadržení‘.  Heidegger tím vyjadřuje to, jak se 

děje dávání se bytí. Bytí se dává takovým způsobem, že něco dává – nějaký ‚projev‘ 

bytování sebe sama – a zároveň sebe sama skrývá.
138

 Takové sebeskrývající dávání 

Heidegger nazývá ‚posíláním‘ či ‚udílením‘ (Schicken). A epoché je základním rysem 

takového posílání. Epochy, o nichž Heidegger mluví, jsou epochami posílání bytí 

(Epochen des Seinsgeschicken).
139

 Od slova ‚schicken‘ Heidegger ostatně odvozuje termín 

‚Geschichte‘ (dějiny). Dějiny bytí jsou dějinami sebezadržujícího se dávání bytí jakožto 

údělů (Geschicke) bytí.
140,141,142

 V tomto smyslu je v Heideggerově díle představena 

metafysika; nikoli jako historické období počínající Platónem, nýbrž jako jedna z epoch 

dějin bytí, která v sobě nese několik různých proměn dávání se (údělů – Geschicke) bytí.  
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 Srv. tamtéž, s. 11. 
137

 Srv. tamtéž, s. 11. Srv. také Heidegger, M., Konec filosofie a úkol myšlení, in: Konec filosofie a úkol 
myšlení Oikúmené, Praha, 2006, s. 9.  
138

 Pro sebeskrývající povahu bytí Heidegger užívá termín „Seinsverweigerung“ (sebe-odpírání bytí). Bytí se 
skrývá, odpírá se (odtahuje se – entziehen) do skrytosti ve prospěch nějakého svého ‚projevu‘.  
139

 „Epoche meint hier nicht einen Zeitabschnitt im Geschehen, sondern den Grundzug des Schickens, das 
jeweilige An-sich-halten seiner selbst zugunsten der Vernehmbarkeit der Gabe, d.h. des Seins im Hinblick 
auf die Ergründung des Seienden.“ Heidegger, M., Zeit und Sein, in: GA, Band 14 (Zur Zache des Denkens), 
Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main, 2007, s. 13. 
140

 Úděl (udílení, posílání) bytí je dávání se i odpírání zároveň. 
141

 Srv. tamtéž, s. 13. ‚Geschick‘ v Heideggově smyslu ale nesmí být překládán a interpretován jako ‚osud‘, 
jelikož se nejedná o někam směřující nevyhnutelnost, nýbrž o udílení.  Dějinné (geschichtich) je pro 
Heideggera to, co je udělené (geschicklich), údělem poslané na cestu. Srv. Heidegger, M., Otázka techniky, 
in: Věda, technika, zamyšlení, Oikúmené, Praha, 2004, s. 24. 
142

 Ladislav Benyovszky ( Benyovszky, L., Náhlost: Myšlení bytí z času, Oikúmené, Praha, 2005, s. 152, 153) s 
ohledem na to, že „určení ‚die Geschichte‘ míní temporální původ, temporální konstituci a temporální 
vrstevnatost toho, co obvykle nazýváme bytí (Sein)“ a „nemíní nic z toho, co v češtině spojujeme se slovy 
‚dějiny‘ či ‚dějinnost‘, kterými ‚die Seinsgeschichte‘ obvykle překládáme“, vyhrazuje takovému určení 
‚Seinsgeschichte‘ titul „příběh bytí“. 
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5. Otázka techniky 

 

Heidegger vnímal svou dobu z hlediska dějin bytí (seynsgeschichtlich) jako dobu 

konce epochy metafysiky, jejíž rozvoj skončil u Nietzscheho, která ale jako epocha v rámci 

dějin bytí pokračuje (a vrcholí) v moderní době. Tato doba v sobě nese novou specifickou 

pozici v rámci dějin bytí, a tou je „Machenschaft“ (disponující zhotovenost
143

). 

Machenschaft je tím, co bychom mohli považovat za úděl (Geschick) bytí, ovšem s velkou 

opatrností, jelikož v případě Machenschaft nelze o bytí tak zcela hovořit. Heidegger totiž 

pozici Machenschaft a celou metafysickou epochu chápe jako ‚prostou‘ bytí. Všechny 

metafysické pozice jsou podle Heideggera primárně zaměřeny na jsoucno, a pokud vůbec 

nějak tematizují bytí, pak jen jako odvozené od jsoucna (např. úsia, existentia, apod.). 

Jelikož je bytí myšlené metafysikou odvozované od přítomného jsoucna (Seiende, 

Anwesende), postrádá toto ‚bytí‘ temporální celistvost. Temporální celistvost bytí 

znamená, že bytí není jen přítomnost přítomného, nýbrž i jeho nepřítomnost, tzn. to, co 

(ještě) není, bylo a bude (přitom ale ne jako následnost těchto časových ohledů, nýbrž jako 

jejich jednota).
144

 Avšak metafysikou je bytí chápáno právě jen jako „ustavičná 
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 Překlad termínu ‚Machenschaft‘ přebírám ze studie Aleše Nováka Moc, technika a věda: Martin 
Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008, k jehož výkladům motivu Machenschaft budu v této části 
práce odkazovat. Slovníkový překlad slova ‚Machenschaft‚ je ‚manipulace‘, ‚intrika’, ‚machinace‘, což 
s významem, který má Heidegger na mysli také souvisí, přesněji je ale v motivu Machenschaft  obsaženo 
„zajišťující vyhotovování a zhotovování (machen), v němž se odehrává mocenské uchopení či uchvácení 
jsoucna. Aspekt ‚vyhotovujícího zhotovování‘ je zároveň mocenským disponováním.“ Tamtéž, s. 93.  
Zhotovování ve smyslu ‚machen‘ má jiný charakter, než to, jež bylo zmiňováno ve třetí kapitole této práce 
v souvislosti se stavěním (zhotovování jako ‚errichten‘ ve smyslu vytváření). Více k významu motivu 
Machenschaft viz dále v textu.  
144

 Tento temporální ohled reflektují v našem prostředí zvláště Ladislav Benyovszky a Aleš Novák. 
Benyovszky bytí temporálně rozvitě charakterizuje jako „bylo, jest a bude“, Novák užívá spojení „bylo, je, 
bude, není“. Viz Benyovszky, L., Náhlost: Myšlení bytí z času, Oikúmené, Praha, 2005, s. 58: „Záležitostí 
myšlení, tzn. tím, oč jde, jestliže se myslí, je seberozhodování (Entscheidung) vztahu člověka a ‚toho, co 
bylo, jest a bude‘. Výrazem ‚to, co bylo, jest a bude‘ míníme obvykle: ‚všechno to, co se v průběhu času 
ukázalo, ukazuje a ukáže jako jsoucí‘. Rozumíme mu obvykle jako určení ‚veškerenstva jsoucího‘. Upozornili 
jsme ovšem, že určení ‚bylo, jest a bude‘, stojí-li v podaném vymezení záležitosti myšlení, nesmí být chápáno 
takto. Nesmí být myšleno jako vznikající a zanikající jsoucí, které je podrobené nekonečnému trvání, tzn. 
nesmí být chápáno z hlediska představy o času jako následnosti minulého, přítomného a budoucího 
z hlediska, které identifikuje bytí s přítomností a ještě ne bytí či již ne bytí s budoucností a minulostí. Určení 
‚bylo, jest a bude‘ nesmí být chápáno jako významově následná syntéza, která dostává smysl od představy 
‚bytí‘ a od představy ‚času‘.“ V Novákově interpretaci spojení „bylo, je, bude, není“ vyjadřuje „vnitřní 
významovou komplexitu toho, co doposud slulo ‚bytí‘, akcentuje se v tom dynamika smyslu bytí jakožto 
ekstatické temporality alias motiv bytí-čas či čas-bytí“. Novák, A., Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby 
lidství ve filosofické antropologii, UK FHS, Praha, 2006, s. 203 (pozn. 2). Viz také Novák, A. Moc, technika a 
věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008, s. 13 (pozn. 6).  
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přítomnost“ (die beständige Anwesenheit)
145

, jako přítomnění přítomného jsoucna. Není 

tedy možné hovořit přímo o bytí, ale spíše o jsoucnosti (Seiendheit)
146

, která je jakousi 

‚náhražkou‘ (vyprázdněným významem) bytí. Chybění bytí Heidegger v případě 

Machenschaft vyjadřuje i privativním výrazem „Unwesen“ oproti „Wesen“ (bytování).
147

 

(Ne)bytování jsoucnosti (Unwesen der Seiendheit) se děje tak, že jsoucno je bytím 

opuštěno a přenecháno sobě samému.  Tím se jsoucno stává předmětem disponující 

zhotovenosti (předmětem Machenschaft)
148

, jelikož postrádá své založení a zdůvodnění 

bytím. Úlohu bytí jako zakládajícího pak jakoby supluje princip Machenschaft. Opuštěnost 

bytím (Seinsverlassenheit)
149

 tedy znamená, že je zakryt temporální smysl bytí a to, co se 

‚jako‘ tento ‚smysl‘ ukazuje, je ustavičná přítomnost jsoucna jako zhotoveného a 

kladeného neustále k dispozici.
150

 Jsoucno v celku (celek jsoucna) je kladeno a 

stanovováno jako zřízené (das Einrichten) do rámce zajištěného a předem vypočitatelného 

disponování. Rámcem pro takové mocenské (die Macht) uchopení jsoucna je Heideggerovi 

moderní technika: „Disponující zhotovenost [Machenschaft] vyžaduje […] dopředu 

naprosto přehlédnutelnou vypočítatelnost podmiňujícího zmocňování se jsoucna tak, aby 

bylo disponovatelným zřízením; z tohoto bytostného, byť zahaleného nároku vzchází 

novověká technika.“
151

  

Technika je pro Heideggera tím, co určuje charakter dějinné pozice Machenschaft, 

kterou Heidegger chápe jako završení metafysiky. A protože je technika tím konstitutivním 

prvkem, je nezbytné ptát se po její bytnosti. Jako bytnost či bytování (Wesen) techniky a 
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 Srv. Novák, A. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Praha, 2008, zejm. s. 12, 13, vč. 
pozn.;  Srv. Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65, Vittorio Klosterman, 
Frankfurt am Main, 1989, s. 191, 192. 
Jsoucno je metafysikou myšlené jako přítomné, přivedené do přítomnosti (např. čtyřmi příčinami) a z této 
přítomnosti je jsoucno vykládáno.  
146

 To Heideggeer vyjadřuje také jako ‚Sein‘ – bytí jako ustavičná přítomnost; oproti ‚Seyn‘ – bytí ve své 
temporální celistvosti. 
147

 Srv. Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt 
am Main, 1989, s. 126, 128. „Die Machenschaft ist das frühe, aber noch langehin verborgene Unwesen der 
Seiendheit des Seienden.“ Tamtéž s. 128.  
148

 Srv. tamtéž, s. 111: „Seinsverlassenheit: dass das Seyn das Seiende verlässt, dieses ihm selbst sich 
überlässt und es so zum Gegenstand der Machenschaft werden lässt.“ 
149

 „Opuštěnost bytím je základem zapomenutosti bytí.“ („Die Seinsverlassenheit ist der Grund der 
Seinsvergessenheit.“) Tamtéž, s. 114. 
150

 Srv. Novák, A. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008, s. 68. Více 
k významu výrazu ‚ustavičná přítomnost‘ viz tamtéž, zejm. s. 69. 
151

 Heidegger, M., Besinnung, cit. dle Novák, A., Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, 
Togga, Praha, 2008, s. 71. 
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zároveň Unwesen (zkaženou bytnost
152

, nebytování) bytí Heidegger určuje nejprve (v 

období přelomu 30. a 40. let 20. století
153

) samotnou Machenschaft.
154

 Později (od roku 

1949
155

) formuluje Heidegger bytnost techniky do pojmu „Ge-Stell“
156

. Ge-Stell jakožto 

bytnost moderní techniky Heidegger promýšlí v přednášce Otázka techniky (Die Frage 

nach der Technik, 1953)
157

. Otázka po bytnosti moderní techniky je otázkou po tom, co 

bytostného se děje, když se bytí (resp. jsoucnost) dává způsobem Ge-Stell. Z hlediska dějin 

bytí se jednotlivé metafysické pozice mezi sebou více či méně liší způsobem, jakým je 

jsoucnost tematizována a tedy i způsobem, jakým je významově odkrýváno jsoucno.
158

 

Podívejme se nyní podrobněji na to, jaký způsob odkrývání je vlastní dějinné pozici, která 

je určována moderní technikou.  

Heidegger v přednášce Otázka techniky popisuje dva typy odkrývání (Entbergen). 

Jedním z nich je řecky myšlená poiésis, kterou Heidegger chápe v předaristotelském 

smyslu. Poiésis v tomto smyslu není jen tvůrčí práce člověka (jak je to myšleno od 

Aristotela), ale veškeré přivádění jsoucna do přítomnosti.
159

 Heidegger pro takové 

přivádění do přítomnosti užívá výraz ‚her-vor-bringen‘ – ‚sem-před-nás-přinášet‘, což 

čeští překladatelé opisují výrazem ‚poskytovat výskyt‘.
160

  Poskytování výskytu je 
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 Výraz ‚zkažená bytnost‘ či ‚zpotvořenina‘ užívá při překladu slova ‚Unwesen‘ Aleš Novák. Srv. tamtéž, s. 
60. 
153

 Toto období zahrnuje zejméma práce Beiträge zur Philosophie (Vom Ereiegnis) (1936 – 38), Besinnung 
(1938/39), Die Geschichte des Seyns (1938 – 40), Die Überwindung der Metaphysik (1938 – 39).  
154

 Srv. Novák, A., Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008, s. 73.  
155

 V tomto roce přednesl Heidegger cyklus přednášek nazvaný Einblick in das was ist (Vhled do toho, co 
jest), tzv. Brémský cyklus, obsahující přednášky Das Ding, Das Gestell, Die Gefahr, Die Kehre. Viz Heidegger, 
M., Einblick in das was ist in: GA, Band 79 (Bremer und Freiburger Vorträge), Vittorio Klosterman, Frankfurt 
am Main, 1994.  
156

 Pojem ‚Ge-Stell‘ ponechávám bez českého překladu. Jeho význam bude objasněn dále v textu.  
157

 Heidegger, M. Otázka techniky, in: Věda, technika, zamyšlení, Oikúmené, Praha, 2004. Přednáška Otázka 
techniky je přepracovanou verzí přednášky Das Ge-Stell z tzv. Brémského cyklu. V upravené podobě (jako 
Otázka techniky) byla tato přednáška Heideggerem poprvé pronesena v roce 1953 v rámci cyklu přednášek 
Umění v technické době na Bavorské akademii krásných umění. 
158

 Všechny metafysické pozice se mezi sebou liší, ačkoli mají jeden společný rys, a tím je právě redukce bytí 
na jsoucnost.  
159

 Aristotelés rozdělil celek jsoucna do dvou oblastí, podle toho, jak je jsoucno do přítomnosti přiváděno: 1. 
‚ta fysei onta‘ (jsoucna vzniklá ‚sama od sebe‘), 2. ‚ta poioúmena‘ (jsoucna vzniklá umělým tvořením), která 
dále rozdělil na vzniklé za a) jako výtvory umění a řemesel – techné, za b) schopností – dynamis, za c) 
myšlením – dianoia. Aristotelés uvádí ještě třetí způsob přivádění jsoucna do přítomnosti – bezděčnost a 
šťastnou shodu okolností. Takto vzniklá jsoucna se ale řadí do ‚své‘ příslušné oblasti - fysis nebo poiésis.  Srv. 
Aristotelés, Fysika, II, 1, 192b, 8, Rezek, Praha 1996; Aristotelés, Metafysika, VII, 7, 1032a, 25n. Rezek, 
Praha, 2003. Avšak ještě Platón považoval každé přivádění jsoucna do přítomnosti (tedy i jsoucna, které je 
fysei – má vzmach v sobě samém) za poietické: „Každé dopouštění, které cokoli přiměje, aby přešlo z ne-
přítomnosti do přítomnosti, je poiésis.“ Platón, Symposion, 205b. Cit .dle Heidegger, M., Otázka techniky,  
in: Věda, technika, zamyšlení, Oikúmené, Praha, 2004, s. 11.  
160 ‚Výskyt‘ v tomto spojení není myšlen jako něco protikladného ‚existenci‘, ale jako „skýtání, jehož se nám 
dostává při setkání“. Pozn. překl., tamtéž, s.11, 12. 
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vynášení toho, co je skryté do neskrytosti.
161

 Neskrytost Heidegger vykládá řeckým 

slovem ‚alétheia‘ (a-léthé – ne-skrytost, Un-verborgenheit), které Římané přeložili jako 

‚veritas‘ a my užíváme výraz ‚pravda‘ (Wahrheit).  Pravdou obvykle rozumíme adekvaci 

(shodu poznání se skutečností)
162

. Heidegger ale chápe pravdu zcela jinak; jako neskrytost 

– jako oblast, v níž se přítomné (bytí přítomného) odkrývá myšlení.
163

 Bytování pravdy se 

děje jako odkrývání (alétheuein, Entbergen), jako přechod ze skrytosti do neskrytosti 

(skýtání výskytu, her-vor-bringen). Do oblasti poietického odkrývání patří i techné, lidské 

tvoření řemeslné a umělecké, které odkrývá to, co si samo výskyt neposkytuje (na rozdíl od 

fysis). Avšak ani v techné nejde o zhotovování jako činnost, ale o (významové) 

odkrývání,
164

 o to, jak či jako co je jsoucí odkrýváno. 

Druhým typem odkrývání, o němž Heidegger v přednášce Otázka techniky hovoří, 

je to, které je vlastní moderní technice. Stejně jako řecky myšlená techné, je i moderní 

technika jistým odkrýváním, říká Heidegger. Avšak zcela jiným: „Odkrývání, které vládne 

v moderní technice, se nerozvíjí směrem poskytování výskytu ve smyslu poiésis. 

Odkrývání vládnoucí v moderní technice je vymáhání (Herausfordern), které požaduje od 

přírody, aby dodávala energii, jež jako taková může být těžena a hromaděna do zásoby.“
165

 

Hlavními rysy tohoto vymáhavého odkrývání jsou stanovování (stellen), zjednávání 

(bestellen) a nastavování (abstellen) všeho tak, aby bylo na místě (auf der Stelle)
166

 a stále 

k dispozici (zur Stelle) pro další zjednávání (Bestellen) jako použitelný stav (zásob) 

(Bestand).
167

 Heidegger pro shromáždění všech těchto ‚stellen‘ užívá výraz „Ge-Stell“. 

                                                           
161

 Srv. tamtéž, s. 12. 
162

 Adequatio rei et intellectus. 
163

 Heidegger také ztotožňuje pravdu jakožto neskrytost se světlinou: „Alétheia, neskrytost, musíme myslet 
jako světlinu, která teprve skýtá bytí a myšlení, musíme ji myslet jako světlinu, která teprve zaručuje 
přítomnění jednoho pro druhé a vůči druhému. Klidné srdce světliny je místo ticha, z něhož se teprve dává 
něco takového jako možnost sounáležení bytí a myšlení, tj. přítomnění a postřehování.“ Heidegger, M., 
Konec filosofie a úkol myšlení, in: Konec filosofie a úkol myšlení, Oikúmené, Praha, 2006, s. 30, 31. 
V přednášce Zrození uměleckého díla (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935) Heidegger o světlině říká: 
„Pouze tato světlina nám lidem poskytuje a zaručuje průchod k jsoucímu, jímž my sami nejsme a přístup 
k jsoucímu, kterým jsme.“ Heidegger, M., Zrození uměleckého díla, in: Orientace 1968/5, Český spisovatel, 
Praha, s. 81. 
Alétheia jako neskrytost byla podle Heideggera v počátcích filosofie vyslovena (Heidegger má na mysli 
zejména Parmenida), ale dále již takto (jako neskrytost) nebyla metafysikou myšlena. Srv. Heidegger, M., 
Konec filosofie a úkol myšlení, in: Konec filosofie a úkol myšlení, Oikúmené, Praha, 2006, s. 31. 
164

 Srv. Heidegger, M. Otázka techniky, in: Věda, technika, zamyšlení, Oikúmené, Praha, 2004, s. 13, 14. 
165

 Tamtéž, s. 14. 
166

 Myšleno ‚na nějakém místě‘, ne místě ve smyslu ‚Ort‘. 
167

 Jeden z příkladů, kterými Heidegger vymáhavé odkrývání ilustruje, se týká vodní elektrárny na řece Rýn:  
„Vodní elektrárna je postavena (gestellt) do toku Rýna. Elektrárna Rýn stanovuje (stellt) jako vodní tlak, 
který stanovuje (stellt) turbiny k tomu, aby se točily, toto otáčení pohání stroje, jejichž soukolí vyrábí 
(herstellt) elektrický proud, pro nějž jsou zjednány (bestellt) zemské centrály a jejich rozvodná síť, která 
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Stejně jako v případech ostatních Heideggerových technických termínů, i zde se význam 

slova ‚Ge-Stell‘ liší od jeho běžného užití v německém jazyce.
168

 Předpona ‚ge-‚ ve slově 

Ge-Stell má v Heideggerově řeči vyjadřovat jednak shromáždění toho, co za předponou 

následuje, tedy shromáždění všech různých ‚stellen‘. A jednak „onen vymáhavý nárok, 

který člověka soustřeďuje k tomu, aby to, co se odkrývá, zjednával jako použitelný stav 

zásob“
169

. Ge-Stell jakožto vymáhavé zjednávání je způsob odkrývání, který vládne 

v bytnosti moderní techniky. 

Každé odkrývání je údělem poslané (geschickt) bytování pravdy. Zároveň je ale 

každé odkrývání jiné, co do svého způsobu. V odkrývání typu poiésis je způsobem 

poskytování výskytu (her-vor-bringen) přiváděno jsoucno do přítomnosti. Odkrýváním 

typu Ge-Stell je vymáhavým způsobem (herausfordern) zjednáván použitelný stav 

(Bestand). Ge-Stell jakožto odkrývání má sice svůj původ v poiésis, přitom ale poiésis 

zastiňuje a zakrývá: „Kde panuje zjednávání, tam je každá jiná možnost odkrývání 

zapuzena.“
170

 To, co bylo poiésis odkrýváno jako příroda, je nyní Ge-Stellem odkryto jako 

„spočitatelná souvislost působení sil“
171

. Je pak taková nezakrytost ještě neskrytostí ve 

smyslu alétheia? Heidegger k tomu říká, že Ge-Stell „neskrývá pouze jeden z předchozích 

způsobů odkrývání, totiž ono skýtání výskytu (her-vor-bringen), nýbrž skrývá odkrývání 

jako takové a s ním To (Jenes), v čem se uděluje a osvojuje (sich ereignet) neskrytost, tzn. 

pravda. Ge-Stell zastiňuje lesk a vládu pravdy“
172

. V tom spočívá nebezpečí, dokonce 

„nejkrajnější nebezpečí“, podtrhuje Heidegger. Ge-Stell jakožto bytnost moderní techniky 

hrozí možností totálního zakrytí pravdy.  

                                                                                                                                                                                
zajišťuje (bestellt) jeho dodávku. V oblasti těchto do sebe zapadajících sledů zjednávání (Bestellung) 
elektrické energie se také tok Rýna ukazuje jako něco zjednaného (bestellet). Vodní elektrárna na toku Rýna 
není postavena jako starý dřevěný most, jenž po staletí spojuje břeh s břehem. Spíše je tok Rýna zabudován 
do elektrárny. Čím nyní Rýn jako tok je, totiž dodavatelem vodního tlaku, tím je z bytnosti elektrárny. (...) 
Avšak Rýn přece zůstává, namítnete, tokem v krajině. Možná, že ano, ale jak? Ne jinak, než jako objekt 
prohlídky objednatelný (bestellbar) cestovní společností, kterou si na to zjednal (bestellt) průmysl turistiky.“ 
Tamtéž, s. 15, 16.  
168

 V běžné němčině slovo ‚Gestell‘ znamená ‚podstavec‘, ‚podvozek‘ či ‚kostlivec‘.  
169

 Tamtéž, s. 19. Heidegger také objasňuje užití výrazu ‚Ge-Stell‘ z hlediska slovotvorby na příkladech 
podobných slov, kde předpona ‚ge-‘ vyjadřuje shromáždění toho, co je základem slova: ‚das Gebirge‘ 
(pohoří) – shromáždění hor, ‚das Gemüt‘ (nitro) – shromáždění vnitřních stavů. Heidegger přitom klade 
důraz na to, že předpona ‚ge-‘ vyjadřuje shromaždování původní, tedy nikoli až dodatečné sloučení 
samostatných jednotlivin: Nitro je „to, co původně shromažďuje naše vnitřní stavy a z čeho se rozvíjí 
způsoby, jakými se cítíme“. Tamtéž.  Ge-Stell je to, co původně (počátečně) shromažďuje všechna ta 
‚stellen‘, která požadují vymáhavé zjednávání použitelných stavů.  Jiný Heideggerův stejným způsobem 
vytvořený termín je ‚das Geviert‘ (součtveří).  Motiv shromažďování je rozhodující také pro Heideggerovo 
specifické užití výrazu Geschichte (dějiny *bytí+). 
170

 Tamtéž, s. 27. 
171

 Tamtéž, s. 26. 
172

 Tamtéž, s. 27. 
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Techniku, jak jsme viděli, Heidegger nechápe instrumentálně jako prostředek 

(nástroj) k nějakému účelu, ani antropologicky jako obor lidské činnosti. Všechno to, co si 

jako techniku obvykle představujeme – nejrůznější stroje, přístroje a nástroje (od 

jednoduchých kladek až po jaderné elektrárny) a jejich užívání – k technice sice patří, ale 

pouze jako odpověď na to, co je bytností techniky, odpověď na vymáhavé zjednávání. 

„Bytnost techniky není nic technického“, zdůrazňuje několikrát Heidegger
173

, nýbrž ‚něco 

ontologického‘. A právě tím je technika tak nebezpečná. Tím, že technika svou bytností 

(bytováním, děním se) ontologicky určuje povahu celku jsoucna. A to nikoli až dodatečně 

skrze užívání technických strojů, ale mnohem počátečněji jako úděl (Geschick) ‚bytí‘, ať 

už je nazván Machenschaft nebo Ge-Stell. 

 

                                                           
173

 Tamtéž, např. s. 20. 
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6.  Ztráta věci 

 

V této kapitole se přiblížíme tomu, jak souvisí Ge-Stell jako údělem poslané 

bytování ‚bytí‘
174

 s problematikou ztráty místa. Ve 3. kapitole jsme prostřednictvím 

interpretace Heideggerových přednášek Věc a Stavět, bydlet, myslet promýšleli motivy 

‚věc‘, ‚místo‘ a ‚prostor‘. Celé toto promýšlení bylo pojato jako alternativa ke klasicky, tj. 

matematicko-fysikálně, chápané prostorovosti.
175

 Nyní, v kontextu kapitol 4 a 5, kde byla 

sice velmi stručně, avšak s důrazem na nejdůležitější momenty, vyložena Heideggerova 

koncepce ‚otázky po bytí‘, můžeme říci následující: To, co jsme my nazvali alternativou 

prostorovosti, není nějaké speciální Heideggerovo vyjádření k tématu ‚prostor‘, ale dílčí 

motiv celé Heideggerovy koncepce. Motiv místa se nyní tedy pokusíme myslet šířeji 

v kontextu Heideggerovy otázky po bytí, tzn. budeme promýšlet motiv místa na konci 

epochy metafysiky v souvislosti s Ge-Stell.  

Ve 3. kapitole jsme hovořili o ‚věci‘ jako shromáždění součtveří (Geviert) země a 

nebe, božských a smrtelných, a o ‚místě‘, které je věcí zvláštního druhu, jelikož svým 

zvláštním (rozestavujícím) způsobem shromažďuje součtveří. Shromažďování bylo 

vyloženo jako přibližování: Věc (a tedy i místo) shromažďuje zemi a nebe, božské a 

smrtelné tak, že jim dává prodlévat a tím „je přivádí v jejich dálkách k sobě blízko“
176

. 

Přibližování, přivádění k sobě blízko, to je podle Heideggera ‚bytování blízkosti‘.
177

 

Podívejme se ještě jednou na tuto ‚blízkost‘ (Nähe), jelikož téma blízkosti je 

v Heideggerově myšlení právě tím (na první pohled nenápadným) spojujícím článkem 

mezi věcí (a místem) a bytím.  

                                                           
174

 S vědomím toho, že v Ge-Stell se bytí nedává jako bytí (Seyn), ale jako jsoucnost (Seiendheit).  
175

 Zároveň lze v těchto dvou Heideggerových přednáškách vysledovat i časový ohled, zejm. v přednášce 
Věc. Marie Pětová ve studii Součtveří, věc a prostor na tuto časo-prostorovou komplementaritu obou 
přednášek poukazuje: „Konstituce času nepředchází konstituování prostoru (ale ani naopak) – jde jen o dva 
různé ohledy téhož. *...+ Velmi zjednodušeně lze říci, že každá *z přednášek+ sleduje jeden z těchto ohledů 
(nakolik jsou ovšem od sebe oddělitelné). V přednášce Das Ding shromažďuje věc součtveří tím, že je 
nechává prodlít, dává mu prodlévat (verweilen). Pokud budeme promýšlet věc jako to, co dává součtveří 
prodlévat (Veilen, Verweilen, Währen, Wesen), budeme sledovat konstituování času. Promyslíme-li věc, jak 
to činí Heidegger v přednášce Bauen, Wohnen, Denken, tzn. jako to, co poskytuje součtveří místo a 
rozestavení, sledujeme ustavování prostoru. V tomto smyslu lze říci, že se tyto Heideggerovy přednášky 
svým způsobem doplňují a jsou tak jaksi ‚komplementární‘.“Pětová, Marie, Součtveří, věc a prostor, in: Zika, 
R. (ed.), Fenomenologické studie k prostorovosti 1, UK FHS, 2005, s. 165.  
176

 „Verweilend bringt die Vier in ihren Fernen einander Nähe.“ Věc, s. 29. 
177

 „Nähern ist das Wesen der Nähe.“ Tamtéž.  
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Z kapitoly 3 již víme, že blízkost nesmíme chápat jako nějakou měrnou vzdálenost, 

jako ‚malý rozestup‘
178

, to říká Heidegger jasně: „Nepatrná míra vzdálenosti ještě není 

blízkostí. [...] Malá vzdálenost není ještě blízkost. Velká vzdálenost není ještě dálka.“
179

 

Co je tedy blízkost?: Bytování blízkosti je přibližování země a nebe, božských a 

smrtelných k sobě blízko a to je přibližování světa (který Heidegger chápe jako „vířící 

zrcadlovou hru součtveří“) do věcí, jež jsou na blízku lidem jako smrtelným.
180

 Lidé bydlí 

u věcí, v blízkosti věcí.
181

 Téma blízkosti ve spojitosti s bytím člověka Heidegger 

akcentuje už v §12 Bytí a času:
182

 „Německý výraz ‚bin‘ (‚jsem‘) souvisí s německým 

‚bei‘ (‚u‘, ‚při‘); a toto ‚ich bin‘ (‚já jsem‘) zase znamená: bydlím, prodlévám u ...“ něčeho, 

co je mi důvěrné.
183

 Heidegger tak tématem blízkosti propojuje několik motivů: věc, svět, 

člověka (jako smrtelného) a bytí. Bytování blízkosti jakožto přibližování je dimenzí, ve 

které se bytí věci, světa a člověka odehrává (děje se). V blízkosti vystupují významy světa 

jako země a nebe, božští a smrtelní.
184

 Přibližování je nasměrováním těchto významů do 

místa, kde je člověk může nějak zakoušet a odkud se k nim může vztahovat. A tímto 

místem je právě věc. Když Heidegger hovoří o věci, ať už její bytnost vysvětluje na 

příkladu džbánu nebo mostu, dělá to proto, aby dospěl k tomu, co je blízkost; aby skrze věc 

zpřístupnil blízkost. Blízkost samu podle Heideggera nijak jinak zakusit nemůžeme a věc 

je tím, co blízkost zpřístupňuje. Věcnění věci je jediný způsob, jak je možné zakusit 

blízkost a spolu s ní bytnost světa. Věc zpřístupňuje blízkost tím, že přibližuje významy 

světa jako jejich jednotu; jako součtveří. „Myslíme-li věc jako věc“, říká Heidegger 

v přednášce Věc, „pak klademe bytnost věci šetrně do oblasti, z níž bytuje. Věcnění je 

přibližování světa. Přibližování je bytnost blízkosti. Pokud šetříme věc jako věc, obýváme 

blízkost.“
185

 Obývání blízkosti je bydlení, navazuje Heidegger v přednášce Stavět, bydlet, 

myslet, a hlavním rysem bydlení je schraňování (Schonen) součtveří v jeho jednotě, tj. ve 

věci. Toto schraňování člověk jako smrtelný zakouší a vykonává čtverým způsobem: 

chráněním země, přijímáním nebe, očekáváním božských a doprovázením ostatních 

smrtelných. Člověk je podle Heideggera smrtelným, nakolik čtverým způsobem schraňuje 

                                                           
178

 Rozestup jakožto stadion viz BWD, s. 150. 
179

 Věc, s. 7.  
180

 Srv. tamtéž, s. 29 a 35. 
181

 Srv. BWD, s. 152. 
182

 Tam ještě jako bytí pobytu.  
183

 BaČ, s. 75. 
184

 „Přibližování blízkosti je vlastní a jediná dimenze zrcadlové hry světa.“ Věc, s. 35. 
185

 Tamtéž. 
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součtveří v jeho bytnosti
186

; tzn. je smrtelným, nakolik obývá blízkost. Obývání blízkosti je 

čtveré schraňování jakožto odkrývání skrytých významů světa. Blízkost je tedy jakousi 

podmínkou shromažďování součtveří ve věci, kde jej člověk jako smrtelný může 

schraňovat. 

Co dále říká Heidegger o blízkosti? Něco na první pohled zvláštního: „Blízkost 

přibližuje dálku, a to jakožto dálku. Blízkost uchovává dálku. Tím, že uchovává dálku, je 

blízkost bytostně přibližováním.“
187

 V kontextu předchozího výkladu však na těchto 

Heideggerových větách nic zvláštního není: Blízkost přibližuje zemi a nebe, božské a 

smrtelné „v jejich dálkách k sobě blízko“. Blízkost přibližuje, přivádí a shromažďuje 

součtveří do vzájemné blízkosti, do věci, která nechává tyto významy prodlévat a vystoupit 

do přítomnosti jakožto věc. Blízkost je podmínkou možnosti odkrytí ve věci 

nashromážděných významů a tím možnosti vystoupení věci jako něčeho přítomného (das 

Anwesende).
188

,
189

 Blízkost ale zároveň uchovává dálku, říká Heidegger. Uchování dálky 

znamená respekt k tomu, co (ještě/už) přítomné není. Blízkost uchovává dálku tím, že z 

jednoduché semknutosti světa dává prodlévat tomu, co v tu kterou chvíli právě prodlévá.
190

 

Blízkost netlačí do přítomnosti to, co v přítomnosti neprodlévá. Blízkost uchovává skrytost 

(léthé), která však není opakem neskrytosti (alétheia), ale k neskrytosti náleží.  A to ne tak, 

jako stín ke světlu, upozorňuje Heidegger, ale skrytost je samým srdcem neskrytosti.
191

 

Skrytost je sebe-odpíráním bytí ve prospěch vystoupení věci jako věci. Otevřené pole (das 

Offene) neskrytosti, které Heidegger chápe také jako „světlinu“ (Lichtung)
192

, je 
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 Srv. BWD, s. 145. 
187

 Věc, s. 29. 
188

 Přítomnost zde ovšem ne ve smyslu ‚ustavičné přítomnosti‘ (beständige Anwesenheit). Viz dále. 
189

‚Přítomnost‘ myslíme většinou v temporálním smyslu, pro Heideggera je však přítomnost (Anwesenheit) 
zároveň ohledem prostorovým. Na to upozorňuje Marie Pětová: „Patrně právě v pojmu přítomnosti, totiž 
‚bytí-při‘ (časově i prostorově), se skrývá klíč k řešení problému prostorovosti, ale i vztahu prostorovosti a 
časovosti lidské existence. Český výraz přítomnost (stejně jako německé ‚Anwesenheit‘) v sobě nese 
významy jak časové, tak prostorové. To ostatně Heidegger odkrývá, když člověka jako bytost prostorovou  
charakterizuje tím, že nechává jsoucna vystoupit v blízkosti, tedy u sebe, při sobě.“ Pětová, M., Prostor jako 
prostor (k) jednání, in: Prostor a jeho člověk, Vesmír, Praha, 2004, s. 243. 
190

 Srv. Věc, s. 35. 
191

 Srv. Heidegger, M., Konec filosofie a úkol myšlení, in: Konec filosofie a úkol myšlení Oikúmené, Praha, 
2006, s. 35. 
192

 Heideggerův výraz ‚světlina‘nesmí být odvozován od slova ‚světlo‘, které se světlinou sice také určitým 
způsobem souvisí, ale až druhotně. Světlina má pro Heideggera původ v tom, že je mýtinou, tedy tím, kde 
byl les a už není. Světlina je ‚prázdní‘ lesa, něčím od lesa odlišným: „Substantivum ‚Lichtung‘ (světlina) vede 
zpátky ke slovesu ‚lichten‘ (vylehčit). Adjektivum ‚licht‘ je totéž slovo co ‚leicht‘ (lehký). Něco vylehčit 
znamená: učinit něco lehkým, volným a otevřeným, např. les na nějakém místě uvolnit od stromů. Takto 
vznikající volno je světlina. Tato vylehčená oblast ve smyslu volného a otevřeného pole nemá ani jazykově 
ani věcně nic společného s adjektivem ‚licht‘, které znamená ‚jasný‘. Světlinu a světlo je tedy třeba pozorně 
rozlišovat. Mezi oběma je nicméně možnost věcné souvislosti. Světlo totiž může padat do světliny, do jejího 
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otevřeným „pro všechno, co je přítomné i nepřítomné“ (An- und Abwesende)
193

. Blízkost 

je tím, co člověka přivádí do tohoto otevřeného pole světliny a co zároveň uchovává 

(temporální) jednotu a celistvost této otevřenosti. 

Blízkost zde byla uvedena jako několikerá podmínka; podmínka shromažďování 

součtveří, odkrývání významů a vystoupení věci jako něčeho přítomného. Tato trojí 

podmíněnost je však jedna: Jde stále o tutéž podmínku, a sice podmínku možnosti pravdy 

ve smyslu alétheia. Bytování blízkosti jakožto přibližování je podmínkou bytování pravdy 

jakožto alétheuein.
 
Proto je téma blízkosti pro Heideggera tak důležité, protože se jedná o 

otázku pravdy.
194

 

Nyní se zaměřme na to, co říká Heidegger o blízkosti (a dálce) v souvislosti 

s dějinnou pozicí  Ge-Stell a ocitujme část známé úvodní pasáže z přednášky Věc: 

„Vzdálenosti v čase a prostoru se neustále zkracují. Kam se dříve cestovalo týdny a 

měsíce, dostaneme se nyní letadlem přes noc. Co jsme se dříve dověděli až po letech nebo 

vůbec ne, dovídáme se nyní v rozhlase hodinu od hodiny – ihned. [...] Nejdelší vzdálenosti 

urazí člověk v nejkratším čase. Nechává nejdelší vzdálenosti za sebou, a staví tak všechno 

na nejmenší vzdálenost před sebe. Toto kvapné odstraňování veškerých vzdáleností však 

nevytváří blízkost. [...] Co se to děje, když právě proto, že se odstranily velké vzdálenosti, 

je všechno stejně daleko a stejně blízko? Co je to za jednotvárnost, v níž nic není ani 

daleko ani blízko, ale jaksi bez odstupu? [...] Otřesné je takové dění, které otřásá vším, co 

jest, a vyvrací je z kořene jeho dosavadního bytování. Co je toto otřesné otřásající? 

                                                                                                                                                                                
otevřeného pole, a nechat v ní hrát jas s temnem. Avšak světlinu nikdy netvoří až světlo, nýbrž světlo 
světlinu předpokládá. *…+ Světlinu, otevřenost, nevytváří až světelný paprsek, ten jí jen prochází.“ Tamtéž, s. 
23 – 27.  
193

 Tamtéž, s. 25. 
194

 Aleš Novák ve své studii Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii blízkost 
interpretuje jako ‚Počátek-Ereignis‘: „Blízkost je vůdčím dynamismem rozestírání dimenzí Součtveří tak, aby 
svět významově ustanoven svítil, tj. aby se dělo ‚bylo-je-bude-není‘ *...+. Blízkost tak může činit proto, že má 
charakter počátku, že je počátek (Anfang). [...] A počátek je pro Heideggera to, co nazývá Ereignis: 
ponechávání odehrávat se vlastním způsobem. *...+ Počátek-Ereignis je pro Heideggera samo srdce 
Součtveří, je to pramen svícení světa. Počátek-Ereignis totiž jako takový propouští např. věc k sobě samé, 
k tomu, aby byla tím, čím má být. Počátek-Ereignis není Stvořitel ani neprogramuje věci, nýbrž nechává je 
vejít do zjevnosti, aby se nás – bdělých smrtelníků – do-týkaly a tj. měly smysl, aby se odehrával významový 
kontext našich životů jinak ve zkratce nazývaný svět.“ Novák, A., Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby 
lidství ve filosofické antropologii, UK FHS, Praha, 2006, s. 271 – 274. Motiv ‚Ereignis‘ je jedním 
z nejsložitějších v celém Heideggerově myšlení a rozsah ani téma této práce nedovolují se tímto motivem 
zabývat. Heideggerovu motivu Ereignis se v českém prostředí ve svých pracích věnují Ladislav Benyovszky 
(např. Benyovszky, L., Náhlost: Myšlení bytí z času, Oikúmené, Praha, 2005), Jiří Michálek (Michálek, J., Údiv 
a zdrženlivost (o naladěnosti myšlení), Oikúmené, Praha, 1999), Martin Nitsche (Nitsche, M., Z příhodného. 
Fenomenologická interpretace Heideggerových příspěvků k filosofii, rukopis z 29. 9. 2009). 



44 
 

Ukazuje se a skrývá ve způsobu, jakým tu všechno jest, že totiž na vzdory všemu 

překonávání vzdáleností stále chybí blízkost toho, co jest.“
195

  

Odstraňování vzdáleností, jednotvárnost, absence odstupu, absence blízkosti, ...  to 

jsou rysy toho, co Heidegger nazývá ‚Ge-Stell‘ (příp. ‚Machenschaft‘), rysy vlády 

techniky. Ge-Stell nezná odstup, tzn. nezná blízkost ani dálku.
196

 Nerozlišuje, co je (nebo 

má být) blízko a co daleko, ale vše zjednává bez odstupu jako použitelný stav (Bestand) 

tak, aby byl zde, na místě (auf der Stelle), okamžitě a stále k dispozici. Za vlády absence 

odstupu (Herrschaft des Abstandlosen) ani nelze odkrývat jsoucí jinak než způsobem 

zjednávání použitelných stavů: Odstup (Abstand) podle Heideggera spočívá v doteku 

(Angang)
197

, v tom, že se nás něco (věc) tak a tak svým významem dotýká (angehen). To 

může znít opět paradoxně („odstup spočívá v doteku“), pokud si neuvědomíme, že odstup 

znamená rozlišení blízkosti a dálky, přítomného a nepřítomného a zároveň uchování jejich 

jednoty. Dotek je tím, co se nás z této jednoty dotýká, tj. tím, co vychází od věci k nám. 

Věc se nás může týkat jenom jako prodlení jednoty přítomného a nepřítomného (jinak by 

věc nebyla věcí, ale jen ustavičně přítomným jsoucnem). „Dotek spočívá v blízkosti“, říká 

také Heidegger.
198 

Tím, že jako smrtelní bydlíme u věcí, mohou se nás věci vždy svým 

způsobem a vždy jinak (do)týkat. Chtělo by se říci, že za vlády absence odstupu, kdy 

blízkost chybí, chybí i dotek. Heidegger ale tvrdí, že ne tak zcela: I to, co je bez odstupu, 

se nás nějak týká. Tento dotek je ale jiný, než dotek poskytovaný blízkostí. Je to dotek 

naprosté rovnocennosti (Angang des überall Gleich-Giltigen).
199

 Za vlády absence odstupu 

– přičemž právě odstup je tím rozlišujícím ‚faktorem‘ – se vše přítomné slévá 

v jednotvárný uniformní celek. Vše má stejnou významovou hodnotu, totiž hodnotu 

použitelného stavu či zdroje (což je totéž). Vše je stejně hodnotné, stejně platné a proto 

snadno kdykoli čímkoli nahraditelné a tudíž lhostejné (gleichgültig). Každé jednotlivé 

jsoucno má charakter dílu či článku (Bestandstück)
200

 přesně zapadajícího do předem 
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 Věc, s. 7 a 9. Přednáška Das Ding byla první z cyklu Brémských přednášek, Heidegger v ní výraz Ge-Stell 
ještě explicitně neužívá, hovoří pouze o tom, „co se děje nyní“ nebo „co je dnes“ a tím si připravuju půdu 
pro to, aby v navazující přednášce (Das Ge-Stell) řekl, že to, co se nyní děje, je vláda toho, co bytuje jako Ge-
Stell. 
196

 „Vše, co je zde, je dnes stejně blízko a stejně daleko. Vládne něco, co nezná žádný odstup.“ Tamtéž, s. 29. 
197

 Srv. Heidegger, M., Das Ge-Stell, in: Einblick in das was ist, GA, Band 79 (Bremer und Freiburger 
Vorträge), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1994, s. 24. 
198

 Tamtéž, s. 24: „Alles An- und Abwesende steht im charakter des Anganges. Abstand beruht in Angang. 
Angang ruht in Nähe.“  
199

 Srv. tamtéž. 
200

 Srv. tamtéž, s. 36. 
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vypočitatelného rámce zjednávání.
201

 V takovém zjednávání se nakonec i člověk stává 

lehce nahraditelným článkem v řetězci stanovování zdrojů a jeho postavení zůstává 

výlučným pouze tím, že je mu přidělen přívlastek ‚lidský‘ zdroj.  

Takovým způsobem odkrývá Ge-Stell ‚bytí‘, resp. jsoucnost jsoucího i člověka: 

Onticko-ontologicky je stanovuje jako použitelné stavy (zdroje) (Bestand), které je možné 

jakožto kusy a články (Bestandstück) libovolně nahrazovat a manipulovat s nimi. Mohou 

v takovém způsobu odkrývání být ještě věci jako věci? Věci, v jejichž bytnosti spočívá 

přibližování světa jako zrcadlové hry součtveří? Nemohou, říká Heidegger: „V bytnosti 

Ge-Stellu se děje zpustošení věci jako věci“
202

 a je-li zpustošena věc, která je místem 

prodlení světa, pak je odpírán i svět.
203

 Věc a svět, v jejich vzájemné blízkosti, nejsou. 

Nejsou, jelikož je odepřena sama blízkost. Odepření blízkosti je odepřením věci, což si 

v kontextu této práce dovolíme interpretovat jako ztrátu věci.
204

  

                                                           
201

 V Příspěvcích k filosofii (Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65, Vittorio 
Klosterman, Frankfurt am Main, 1989, s. 120 - 122) Heidegger jmenuje další charakteristiky techniky (které 
tituluje jako „tři zakrytí opuštěnosti bytím“ *„drei Verhüttungen der Seinsverlassenheit“+), mezi nimi právě 
‚vypočítatelnost‘ (die Berechnung). Technika skrze vypočítatelnost zjednává všechna jsoucna i vztahy mezi 
nimi tak, aby byly vždy spočitatelné, kvantifikovatelné a takto použitelné. Užitnost a efektivitu je možné 
počítat a měřit pomocí nejrůznějších indikátorů a statistik, které je možné analyzovat a aplikací získaných 
výsledků stanovovat celek jsoucna. Dalším rysem techniky je ‚rychlost‘ (Die Schnelligkeit) jakéhokoli druhu, 
která má jednak aspekt temporální – vše se posunuje a graduje směrem k ‚lepšímu‘ a novému, jež je možné 
porovnávat s uplynulým, starým a překonaným. A jednak aspekt lokační, který souvisí s odstraňováním 
jakýchkoli vzdáleností.  Rychlost je úpornou snahou o neustálou změnu, která se projevuje jako ustavičné 
vylepšování, inovace a aktualizace. Zároveň ale jako nivelizace a zapomínání předchozích významů. 
Rychlostí se dosahuje výkonů, které jsou vždy nějak kvantifikovatelné. Zde je třeba upozornit, že úsilí o 
neustálost změny není opakem jsoucnosti jako ustavičné přítomnosti, nýbrž je jejím maskováním. Ustavičné 
přítomnosti se dosahuje právě „permanentní proměnlivostí“. Srv. Novák, A., Moc, technika a věda: Martin 
Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 2008, s. 78. Pro Heideggera je proměnlivost dokonce základním 
pravidlem stálosti: „Die Flüchtigkeit als Grundgesetz der ‚Beständigkeit‘.“ Heidegger, M., Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis), GA, Band 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Main, 1989, s. 121. Třetí 
charakteristikou techniky, kterou Heidegger v Příspěvcích k filosofii jmenuje, je ‚rozmach masovosti‘ 
(Aufbruch des Massenhaften). Masovost Heidegger nemyslí pouze ve společenském smyslu, ale jako 
objemnost a unifikaci všeho jsoucna i vztahů. Masa je to, co je společné a dominující všem jednotkám 
v rámci masy. Jednotlivost je braná pouze jako spočitatelná a započitalená jednotka. Srv. Heidegger, M., 
tamtéž, s. 121, 122. Srv. Novák, A., Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Togga, Praha, 
2008, s. 77 - 79. 
202

 „Im Wesen des Ge-Stells ereignet sich die Verwahrlosung des Dinges als Ding.“ Heidegger, M., Die 
Gefahr, in: Einblick in das was ist, GA, Band 79 (Bremer und Freiburger Vorträge), Vittorio Klosterman, 
Frankfurt am Main, 1994, s. 47.  
203

 Srv. tamtéž: „Dingend nähert das Ding Welt und verweilt Welt. Wenn aber das Ding, wahrlos, wie es ist, 
nicht dingt, dann bleibt Welt als Welt verweigert. In der Verwahrlosung des Dinges ereignet sich 
Verweigerung von Welt.“  
204

 Tématu ztráty věci se své studii Ztráta věcí věnuje Aleš Novák: „Ztrácí-li se věci, tak se zdá, že je narušeno 
to, co jim dává vzejít do patrnosti, a tak se nás lidí (do)týkat. Ztrácí-li se věci, souvisí to s tím, že jejich 
založení a smysl jsou zastřeny, zapomenuty, opuštěny. Ztráta je ohledem skrytosti, jež má charakter 
netransparentnosti a odepření. Odepření však není pouze privací (zbavenost ve smyslu nihil privatium), ale 
ani pouhou negací (zápor ve smyslu nihil negativum). Odepření totiž může mít i pozitivní aspekt toho, co je 
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7. Ztráta místa 

 

Hovoříme-li o ztrátě věci, musí již být zřejmé, že tím implicitně myslíme i ztrátu 

místa. O místě jsme hovořili ve dvojím smyslu. Místo bylo v kapitole 3 vyloženo jako 

zvláštní druh věci. Zároveň jsme ale (zatím nenápadně) zmiňovali, že věc je místem 

prodlení součtveří, místem, odkud člověk může zakoušet svět. Nabízí se tedy otázka, zda je 

v Heideggerově pojetí místo věcí nebo věc místem? Snad by bylo možné odpovědět, že 

obojí. V přednášce Stavět, bydlet, myslet je pro Heideggera místo ‚věcí‘ – jako věc 

zvláštního druhu (stavba) shromažďuje a prostorově (avšak nejen prostorově) uspořádává 

součtveří významů světa. Přitom je místo jakožto věc samo ‚místem‘, kde jsou tyto 

významy shromažďovány, člověkem odkrývány a odkud se k nim může člověk vztahovat a 

rozumět jim. To jsou dva, v jemných nuancích se lišící způsoby, jak lze o místě 

v Heideggerově pojetí hovořit: V prvním z nich (místo jako věc – stavba) je rozhodující to, 

že místo (rozestavujícím uspořádáním součtveří) konstituuje prostor. V druhém (věc jako 

místo) pak to, že místo je oblastí prodlévání bytí, oblastí rozumění a odkrývání. Toto 

(druhý způsob) místo se tak ukazuje být zároveň smyslem (oblastí porozumění) i pravdou 

(neskrytostí – alétheia). Souvislost těchto tří motivů – smyslu (Sinn), pravdy (alétheia – 

Wahrheit) a místa (Ort – topos) – Heidegger explicitně formuluje až v roce 1969 na 

                                                                                                                                                                                
uchováno v neporušené celistvosti, a tak vyšetřeno. Co se však týče ztráty věcí, lze asi těžko mít za to, že 
jejich mizení a odepření bude mít tento pozitivní charakter ‚vyšetřenosti‘, jenž je vlastní jenom jejich 
počátku, nikoliv věcem jako takovým v jejich fenomenalitě (dotek, patrnost vůči člověku). Ztráta věcí je 
dílem odepřenosti a skrytosti, ve které se samotný počátek sice odpírá do své neporušené vyšetřenosti 
(‚pozitivní‘ ohled odepřenosti), která se však podává vůči zamýšlejícímu se člověku již jen negativně jako 
privace, zastřenost, zapomenutost a opuštěnost věcí. Na mizení a ztrátě věcí je tím nejpodstatnějším to, že 
se nás lidí věci již ne(do)týkají: přestanou být pro nás závazné, přestanou mít pro nás význam, ustoupí do 
pozadí. Přestat jako temporální charakteristika a ustoupit jako charakteristika lokační odkazují na lokačně-
temporální význam ztráty a mizení věcí. *...+ Lokačně-temporální význam ‚mizení‘ a ‚ztráty‘ věcí se zračí a 
odehrává v motivu blízkosti. Věci nám lidem nejsou nablízku, nespoléháme na ně, nehledíme si jich, 
nepotřebujeme je. Přičemž rys ‚praktičnosti‘ a ‚aplikace‘ je co do řádu konstituce až poslední: nejprve se 
nám věci musí podávat, významově se nás (do)týkat, abychom jim mohli jako významově zatíženým 
rozumět, a tak je teprve aplikovat, (po)užívat a(nebo) spotřebovávat. Věci na nás naléhají tak, že prodlévají 
nablízku, v kteréžto a z kteréžto blízkosti se ukazují, odkrývají se a podávají se nám tak, že se zároveň 
nejedná o žádnou formu kauzality ani kauzace (působnost, účinnost příčin, zapříčiňování, zaviňování). [...] 
To, že něco přestane či ustoupí do pozadí, to se děje rázem či náhle. Přestaneme se spoléhat na…, 
přestaneme si hledět…, přestaneme potřebovat… rovněž náhle a naráz. Náhlost odepřenosti a skrytosti je 
vedle blízkosti, jež je lokačně-temporálním motivem ‚bytí‘ jsoucího (neboli ‚věcnosti‘ věci) s důrazem na 
aspekt lokačního, lokačně-temporálním motivem s důrazem na aspekt temporálního. Mizení a ztráta věcí se 
odehrává celistvě jakožto lokačně-temporální jednota skrytosti a odepření, blízkosti a náhlosti.“ Novák, A., 
Ztráta věcí. Studie k vybraným motivům básnění R. M. Rilkeho, rukopis, 2009 (vyjde v nakl. Togga, Praha, 
2010), s. 29, 30. 
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semináři v Le Thor
205

, kde jakoby filosoficky rekapituluje svou myšlenkovou cestu: To, co 

ve svém fundamentálně-ontologickém období myslí jako ‚smysl‘ (Sinn) a později 

tematizuje jako ‚pravdu‘ (Wahrheit), pak dále promýšlí jako ‚místo‘ (Ort).
206

 Tyto tři 

motivy – smysl, pravda, místo – se samozřejmě týkají bytí, otázka po bytí je vůdčí a 

celoživotní Heideggerovo téma. Jedná se vždy o ‚smysl bytí‘, ‚pravdu bytí‘ a ‚místo 

(prodlení) bytí‘. Místo je (stejně jako v případě smyslu a pravdy) místem přístupnosti 

bytí.
207

 Bytí, resp. jeho přístupnost, má podle Heideggera topický charakter a jím položená 

otázka po místě bytí („Frage nach dem Ort oder Ortschaft des Seins“
208

) je topologií bytí. 

Bytí je přístupné vždy v místě svého významového prodlení (Verweilen), které je dějištěm 

vztahu člověka a bytí. Takovým místem je podle Heideggerových přednášek z přelomu 40. 

a 50. let věc. Věc je místem, kde může bytí udělené (geschickt) jako ‚blížící blízkost věci a 

světa‘ prodlít a vyjevit se jako významová jednota světa. Jedině takto, v místě svého 

prodlení, které (místo) je významovou konstitucí světa, se bytí může přiblížit člověku a 

dotknout se jej.  

 To ovšem neplatí pro Ge-Stell. Za vlády Ge-Stellu věci jakožto místa prodlení 

(významové jednoty) bytí nejsou. Věci jsou Ge-Stellem upírány a dokonce ničeny: „Věc 

jakožto věc je zničena“
209

, říká Heidegger. Co znamená, že věc je zničena? Znamená to 

snad, že věc jako věc už někdy byla a Ge-Stell se věci zmocnil tak, že ji zničil? Tak to 

Heidegger nemyslí. Naopak, Heidegger tvrdí, že věci jako věci se ještě nikdy neukázaly. 

Neukázaly se proto, že člověk ještě nikdy nedokázal věci jako věci myslet. Otázka věcnosti 

věci, otázka smyslu, pravdy i místa, otázka po bytí – to je záležitost myšlení (Sache des 
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 Heidegger, M., Seminar Le Thor 1969, in: GA, Band 15 (Seminare), Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1986. 
206

 Srv. tamtéž, s. 344: „‘Frage nach dem Sein‘ bedeutet überlieferungsgemäss Frage nach dem Sein des 
Seienden, mit anderen Worten: Frage nach der Seiendheit des Seienden, in der das Seiende hinsichtlich 
seines Seiendseins bestimmt wird. Diese Frage ist die Frage der Metaphysik. Mit ‚Sein und  Zeit‘ jedoch 
bekommt ‚Frage nach dem Sein‘ einen ganz anderen Sinn. Hier geht es um die Frage nach dem Sein als Sein. 
Sie wird in ‚Sein und Zeit‘ unter dem Namen ‚Frage nach dem Sinn von Sein‘ thematisch. Später wird diese 
Formulierung aufgegeben zugunsten jener der ‚Frage nach der Wahrheit des Seins‘ – und schliesslich 
zugunsten jener der ‚Frage nach dem Ort oder der Ortschaft des Seins‘ – woraus der Name ‚Topologie des 
Seins‘ entsprang. Drei Worte, die indem sie einander ablösen, gleichzeitig drei Schritte auf dem Weg des 
Denkens bezeichnen: SINN – WAHRHEIT – ORT (topos).“  
Podrobně se tomuto tématu věnuje Ladislav Benyovszky ve studii Topologie bytí.  Viz Benyovszky, L., 
Topologie bytí, in: K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2005. 
207

 Tyto tři motivy (smysl, pravda, místo), které jsou Heideggerovi titulem pro přístupnost bytí, je také 
možné interpretovat jako ‚zřejmost‘. Viz Benyovzsky, L., K Heideggerovu pojetí bytnosti básnictví, rukopis, 
s.d., s.p. . 
208

 Heidegger, M., Seminar Le Thor 1969, in: GA, Band 15 (Seminare), Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1986, s. 344. 
209

 Věc, s. 17. 



48 
 

Denkens). Právě v tom, co je záležitostí myšlení, spočívá jádro Heideggerovy filosofie a 

zároveň odpověď na otázku „kdy a jak přijdou věci jako věci?“
210

 Příchod věcí je podle 

Heideggera podmíněn změnou myšlení, přechodem z jednoho myšlení do jiného. Přechod 

z jednoho myšlení do jiného ovšem není pouhá změna stanoviska, upozorňuje 

Heidegger.
211

 Přechod myšlení je „krokem zpět“
212

 z myšlení představujícího a 

vysvětlujícího, které je poplatné vládě Ge-Stellu, do myšlení upamatovávajícího. To ovšem 

neznamená, že by Heidegger chtěl, aby se myšlení upamatovalo na něco, co již bylo (vždyť 

věci jako věci ještě nikdy nebyly). Nýbrž aby se upamatovalo na to, co (zapomenuto) je 

myšlení samotnému nejblíže. A tím, co je myšlení nejblíže, je podle Heideggera bytí: „Bytí 

je tím nejbližším“, píše Heidegger v Dopise o humanismu (Brief über den Humanismus, 

1946).
213

 „Nicméně blízkost zůstává člověku nejvzdálenější. Člověk se již vždy vztahuje 

především a pouze ke jsoucnu. [...] Domnívá se dokonce, že toto je tím nejbližším. 

Nicméně blíže než to, co je nejbližší, jsoucno, a zároveň pro obvyklé myšlení vzdálenější, 

je blízkost sama: pravda bytí.“
214

 A dodejme, že pravda bytí může být myšlena také jako 

místo – místo prodlení bytí.
 
  

Přechod k jinému myšlení je přechodem k myšlení pravdy bytí.
215 

To je úkol, který 

je kladen na člověka – myslet bytí z místa jeho prodlení, kde se odehrává vztah člověka a 

světa – z věci. Úkolem je to proto, že bytí takto (nejen takto, ale vůbec) ještě nikdy 

myšleno nebylo. Proto se ještě nikdy nemohly věci jako věci lidskému myšlení ukázat.
216

 

Nejen Ge-Stell, ale celá metafysika je podle Heideggera zapomenutostí (na) bytí 

(Seinsvergessenheit), jejímž základem je opuštěnost jsoucna bytím (Seinsverlassenheit) a 

důsledkem je to, že jsoucna (bytím opuštěna) jsou na konci epochy metafysiky Ge-Stellem 

odkrývána jako použitelné stavy. Jiné myšlení ale na bytí pamatuje (bytí je mu tím 

nejbližším) a věci nejsou použitelnými stavy, dokonce ani ‚pouhými‘ jsoucny, ale místy 

prodlení bytí. Věci jsou jednotou toho, co bytuje v přítomnosti v nějaké své konkrétní 
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 Tamtéž, s. 35.  
211

 Srv. tamtéž.   
212

 Tamtéž. 
213

 Heidegger, M., O humanismu, Ježek, Rychnov nad Kněžnou, 2000, s. 22, 23.  
214

 Tamtéž, s. 23. 
215

 Přechod (Übergang) z jednoho myšlení do jiného Heidegger rozpracovává v Příspěvcích k filosofii jako 
přechod z prvního počátku k jinému počátku myšlení (der Übergang vom ersten zum anderen Anfang des 
Denkens). Viz Heidegger, M., Beiträge zur Philosophie(Vom Ereignis), GA, Band 65, Vittorio Klosterman, 
Frankfurt am Main, 1989, zejm. s. 176 – 187.  
216

 „Věc jakožto věc je zničena. *...+ Kdyby se však věci jako věci ve své věcnosti někdy ukázaly, byla by se 
věcnost věci stala zřejmou. Ta už by sama prosadila svůj nárok být myšlena. Popravdě nám však věc jako věc 
zůstává odepřena, je nicotná a v tomto smyslu zničená. To se stalo a děje se tak bytostně, že věci nejenže již 
nejsou jako věci připuštěny, nýbrž ještě se vůbec nikdy jako věci nemohly myšlení zjevit.“ Věc, s. 17. 
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podobě a toho, co bytuje v oddálení jako vířivá zrcadlová hra země a nebe, božských a 

smrtelných, co bytuje skrytě jako světování světa.  Takové věci podle Heideggera přijdou 

se změnou myšlení. Až budou lidé sami sebe myslet jako smrtelné, svět jako souhru 

součtveří a bytí jako to nejbližší, pak se ukáže věc jako věc: „Teprve lidé jako smrtelní 

budou obývat svět jako svět. Jen z jemného víru světa vzejde jednou věc.“
217

 

 Interpretaci Heideggerova motivu příchodu věcí se nyní věnovat nebudeme. Pro 

naše téma není důležité zabývat se tím, jak Heidegger ‚příchod věcí‘ myslí; zda příchod 

věcí podle něj znamená příchod celé nové epochy v rámci dějin bytí, anebo ‚jen‘ nového 

myšlení paralelního s vládou Ge-Stellu. Zaměřme se ještě v poslední kapitole na to, co 

ztráta místa může znamenat a jaké mohou být její důsledky. 
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 Tamtéž, s. 37. 
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8. Ztráta orientace 

 

V předchozí kapitole jsme naznačili, že je možné o místě v Heideggerově pojetí 

uvažovat v perspektivě dvojí tematizace téhož: bylo rozlišeno místo jako konstituent 

prostoru a místo jako oblast prodlení bytí.
218,219

 Promyslíme-li ztrátu místa s ohledem na 

její příčiny a důsledky, ukazuje se, že příčiny i důsledky ztráty místa lze tematizovat jen 

v jedné perspektivě. O příčině ztráty místa jsme již hovořili; je jí ztráta blízkosti jako 

dimenze přibližování významů světa. Jaké jsou důsledky ztráty místa? Důsledky ztráty 

místa (v jeho obojím významu) je možné interpretovat jako ztrátu orientace. Ovšem nejen 

ztrátu orientace v běžně míněném smyslu jako ztrátu orientace v trojdimenzionálním 

prostoru (ta je až druhotná), ale prvotně v prostoru významů. Když Heidegger hovoří o 

místě, které uspořádává prostor, má tím na mysli významové uspořádání prostoru. 

Procházíme-li prostory, orientujeme se v nich primárně nikoli podle jejich rozloh, výšek, 

šířek apod., nýbrž podle toho, jak jsou významově uspořádány, tzn. podle toho, jaké jsou 

jejich významové souvislosti
220

 a také vztahy mezi prostory a námi.
221

 Orientovat se 

znamená odkrývat významy (a tzn. rozumět významům), které jsou místy shromažďovány 

a prostírány do prostorů. Heidegger chápe prostor v jeho starém smyslu jako „uvolněné 

prostranství“ (freigemachter Platz) pro něco; tím pro co je prostor uvolněn, jsou významy – 
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 Což není myšleno jako ‚dvojí místo‘, ale spíše jako ‚dvojí vrstva jednoho místa‘. 
219

 Jen formou poznámky se pokusím tuto svou interpretaci dvojí tematizace (která sama je však jen 
pokusem o další možné promýšlení motivu místa) zpřesnit rozlišením ontologických významů těchto ‚dvou 
vrstev‘ místa: Místo v prvním smyslu, o němž Heidegger hovoří v přednášce Stavět, bydlet, myslet jako o 
věci, jež konstituuje prostor, má význam onticko-ontologický: takové místo je stále ještě jsoucnem, ačkoli 
ontologicky myšleným jako shromáždění součtveří. Místo v druhém smyslu, Heideggerem vyslovené na 
semináři v Le Thor má význam už ‚jen‘ ontologický: Je oblastí prodlení bytí, která ale může mít různé 
umístění (otázka po místě bytí *„Frage nach dem Ort oder Ortschaft des Seins“+ je topologií bytí *„Topologie 
des Seins“+). Takovou oblast Heidegger v přednáškách z přelomu 40. a 50. let nachází ve věci, příp. místě 
jakožto věci. Podle toho by bylo možné říci, že místo (jako věc) je místem (prodlení) bytí. V jiných svých 
pracích ale Heidegger takové místo nachází jinde, viz např.: „Der Mensch ist die Ortschaft der Wahrheit des 
Seins...“. Heidegger, M., Heraklit, cit. dle Pětová, M., K Heideggerovu určení Ortschaft, in: Novotný, J. (ed.), 
Fenomenologické studie k prostorovosti 3, UK FHS, Praha, 2007, s. 146. Zde se nabízí otázka, do jaké míry 
Heidegger rozlišuje mezi významy slov ‚Ort‘ a ‚Ortschaft‘, tou se zde však již zabývat nebudu, šlo mi pouze o 
nastínění zde předvedené možnosti myšlení místa. Tématu místa (jako Ort i jako Ortschaft) se věnuje Marie 
Pětová ve studii K Heideggerovu určení Ortschaft, in: Novotný, J. (ed.), Fenomenologické studie 
k prostorovosti 3, UK FHS, Praha, 2007 a Ladislav Benyovszky v rukopisné studii Dvojí myšlení proudu a 
básnický čas (s.d., s.p.). 
220

 Heidegger v textu Umění a prostor (Die Kunst und die Raum, 1969) hovoří o prostoru jako „souhře míst“ 
a „sounáležitosti věcí“. Srv. Heidegger, M., Umění a prostor, in: Výtvarné umění (2), Unie výtvarných 
umělců, Praha, 1991.  
221

 Právě proto, že prostor je významovým rozestřením, může Heidegger v přednášce Stavět, bydlet, myslet 
hovořit o „prostupování prostorů“ (Räume durchstehen), které je významovým uchopením věci, jež je nám 
třeba fysicky vzdálená, avšak významově blízká. Teprve prostupování prostorů umožňuje to, že jimi můžeme 
i procházet (Räume durchgehen). Srv. BWD, s. 151, 152. 
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prostor uspořádávaný místy je významuplný. Ztrátou místa, jež významy shromažďuje, 

však dochází nejen k významovému vyprázdnění prostoru, ale k vyprázdnění významů 

samých. To je zřejmé zejména, když hovoříme o ztrátě místa jakožto místa prodlení bytí. 

Prodlévání se může dít jen jako jednota (temporální celistvost) významů. Ztrácí-li se místo, 

kde se sjednocení významů vůbec může uskutečnit, pak zbývá jen ‚něco‘ 

‚bezvýznamného‘, o čem ale již nelze hovořit jako o místě. Shrneme-li tyto úvahy, pak se 

ukazuje, že ztrátou místa dochází jednak ke ztrátě orientace ve významech anebo k 

vyprázdnění či ztrátě významů samých, které orientaci umožňují.  

O ztrátě orientace již byla řeč v první kapitole této práce, když jsme interpretovali 

motiv ztráty místa u Norberg-Schulze. Norberg-Schulz chápe ztrátu místa z perspektivy 

teorie architektury jako důsledek neschopnosti současné architektury vytvářet a poskytovat 

významuplná prostředí, v nichž se člověk může orientovat a identifikovat se s nimi. 

Výrazy, jež užívá Norberg-Schulz – místo, orientace, významuplnost, ztráta – a ty, které 

zde užíváme my při interpretaci ztráty místa v návaznosti na myšlení Martina Heideggera, 

zní shodně, avšak jejich obsah je odlišný. Norberg-Schulz si ke svým zkoumáním místa 

vytýká existenciální hledisko, jímž sleduje vztah člověka a místa konstituovaný na bázi 

prožívání konkrétního prostředí. Místo je pro Norberg-Schulze souborem konkrétních 

věcí
222

 trojrozměrně uspořádaných v konkrétním prostředí s určitým charakterem, jež na 

člověka nějak působí.
223

 O popis tohoto působení, o to, jak se prostředí projevuje, Norberg-

Schulzovi jde. Heideggerovo úsilí však směřuje jinam; k postižení ontologických struktur, 

jejichž topický charakter umožňuje, aby bylo odkryto bytí a zpřístupněno ve své pravdě, a 

to skrze místo, jež není žádným prostředím, ale shromážděním a rozestřením souhry 

významů.  

Nyní již můžeme explicitně odpovědět na otázku, kterou jsme si vytkli v úvodu: 

‚Jaký je a v čem spočívá vztah člověka a místa?‘ V koncepci Norberg-Schulze je tento 

vztah založen na prožívání konkrétních forem prostředí, jež svým působením (projevy) 

určují to, jakou bude mít vztah mezi člověkem a prostředím podobu. V myšlení Martina 

Heideggera je možné vztah člověka a místa pojmenovat jako odkrývání ve smyslu 

alétheuein. Vztah k místu je odkrýváním významů, je dotekem blízkosti, jež přibližuje 
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 Nikoli ‚věcí‘ v Heideggerově slova smyslu, ale ve významu ‚jsoucen‘.  
223

 Výrazy ‚konkrétní‚ a ‚konkretizace‘ jsou pro Norberg-Schulze klíčové: Architekturu chápe jako 
„konkretizaci existenciálního prostoru“ a místo jako „konkrétní zde“. Srv. Genius loci, s. 5 a 8. 
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pravdu bytí. V tomto smyslu může být vztah k místu (jakožto vztah k pravdě) pochopen 

jako vztah fundamentální – základní a zakládající ostatní typy lidských vztahů. 
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Závěr 

  

 Úkolem diplomové práce bylo promyslet vztah člověka a světa v jedné z poloh 

tohoto vztahu, kterou je ztráta místa. O ztrátě místa jako o ‚poloze vztahu‘ člověka a světa 

lze uvažovat jen proto, že jsme místo charakterizovali jinak, než jak je nereflektovaně 

chápáno v intencích běžné řeči, a také zcela jinak, než jak jej tematizují některé (většinou 

z matematicko-fysikální koncepce vycházející) vědní obory. Místo je v takových pojetích 

(ať už tematicky či netematicky) pochopeno většinou jako nějaká (určitá) část prostoru, 

v němž je možné sledovat (leckdy měřením a počítáním) trojrozměrné souvislosti objektů 

v prostoru umístěných. Z takto pochopeného místa a prostorovosti lze však jen těžko 

vyčíst, jaké jsou bytostné struktury vztahu člověka a místa, které jsou konstitutivní pro 

vztah člověka a světa vůbec. Právě o nalezení a prozkoumání těchto bytostných struktur 

tato práce usilovala.  

 Do problematiky ztráty místa jsme vstoupili prostřednictvím výkladu místa a 

symptomů jeho ztráty podle myšlenek Christiana Norberg-Schulze, jehož chápání místa 

považujeme za přechod mezi klasicky chápanou prostorovostí a prostorovostí sledovanou 

na úrovni bytostných struktur. Na této druhé, řekněme, základnější úrovni zkoumání jsme 

se drželi myslitelských úvah Martina Heideggera, které prokázaly nejen to, že je vůbec 

možné o prostorovosti – o vztahu člověka a prostoru uvažovat jinak, než jako o subjekt-

objektové relaci, ale především to, že takto (bytostně) myšlená prostorovost je schopna 

nám o vztahu člověka a světa říci mnohem více, než když se tímto vztahem budeme 

zabývat na úrovni jeho zjevných projevů. 

 Projevy ztráty vztahu člověka k místu, které jsme v první kapitole nazvali 

‚symptomy ztráty místa‘, je možné sledovat všude kolem nás, nejen v architektuře, ale i 

v oblasti sociální, kulturní, politické, ve vztahu člověka k přírodě i k sobě samému. Tyto 

projevy však mají svá bytostná zdůvodnění, která jsme se v této práci pokoušeli spolu 

s Martinem Heideggerem odhalovat. Téma ztráty místa jsme sledovali v kontextu jeho 

motivu ‚součtveří‘, ‚otázky po bytí‘ a ‚otázky po technice‘ (nikoli však jako tří různých po 

sobě jdoucích témat, nýbrž jako vzájemně se prolínajících a sebe podmiňujících 

záležitostí). Právě technika, resp. její bytnost, kterou Heidegger považuje zároveň za úděl 

bytí, byla ukázána jako to, co stojí v základech ‚ztráty místa‘. ‚Stojící v základech‘ však 

není míněna technika ve svých projevech jako užívání technických nástrojů a přístrojů, ale 

technika jako Ge-Stell, jako onticko-ontologické odkrývání, které Heidegger charakterizuje 
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jako ‚vymáhavé zjednávání zdrojů‘. Tento vymáhavý způsob odkrývání (způsob 

nezakrytosti jsoucnosti jsoucího jako zdroje) ale nedovoluje (resp. zakrývá) odkrývání 

pravdy bytí, jež má topický charakter. Bytí je přístupné vždy v místě svého významového 

prodlení, které je dějištěm vztahu člověka a světa. Takové místo je poskytnutím 

významové orientace a tedy konstitutivem vztahu člověka ke světu. Ztrácí-li se toto místo 

(je-li, Heideggerovými slovy, „zničeno“), dochází nejen ke ztrátě orientace ve významech, 

ale dokonce ke ztrátě (či vyprázdnění) významů samých, jež orientaci (člověka ve světě) 

umožňují.  

Z této pozice, kdy bylo místo interpretováno jako významově konstitutivní oblast a 

ztráta místa jako ztráta významové orientace, by již nemělo být daleko k pochopení dalších 

souvislostí vztahu člověka a světa, jak v jeho bytostných strukturách, tak i v jeho 

projevech.  
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Genius loci  – Norberg-Schulz, Christian, Genius loci, K fenomenologii architektury, 
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2006. 
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