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Abstrakt: 

 

Následující písemná práce je pokusem o interpretaci filosofického náhledu Jana Patočky na 

umění, tak jak se tento náhled ve své nerozvinuté podobě ohlašuje v rámci tzv. strahovské 

pozůstalosti. Strahovské pozůstalost je soubor doposud nevydaných filosofických textů, které 

Patočka napsal zhruba z let 1939 až 1945 a nikdy nedal k oficiálnímu tisku a zveřejnění. 

Filosof Jan Patočka, u nás i v zahraničí známí zejména jako myslitel rozvíjející myšlenky 

svých velkých učitelů Edmunda Husserla a Martina Heideggera, v rámci pozůstalosti k 

problematice umění odkazuje jaksi jen sekundárně. Avšak i přesto některé z odkazů k umění, 

které je možno v rámci pozůstalosti nalézt, v sobě obsahují velkou potenci pro další 

interpretaci. Interpretace těchto Patočkových odkazů k umění, vyžadující zasazení do širšího 

celku Patočkova myšlení, zejména přispívá k poznání vývoje Patočkovy filosofie umění, 

plněji rozvinuté až v jeho pozdním díle, v 60. letech dvacátého století. 

 

 

Abstract: 

 

This work is an attempt of interpretation of philosophical views on art of Czech philosopher 

Jan Patočka, as outlined in its raw form in philosophical writings so called strahovská 

heritage. Strahovská heritage is a collection of so far unpublished philosophical writings, 

written approximately in the period of 1939 to 1945. These have never been submitted for 

publication.  

Philosopher Jan Patočka - in Czech as well as abroad is generally known mainly as a thinker 

developing thoughts of his famous teachers Edmund Husserl and Martin Heidegger - in the 

framework of heritage only refers to dilemma of art in a secondary way. Despite this, some 

referrals to art, which can be found within the framework of this heritage, contain a great 

potential for further interpretation. Interpretation of these Patočka references to art are 

required to be put into the wider context of Patočka’s thinking and especially adds to 

understanding of evolution of Patočka’s philosophy of art. Patočka’s philosophy of art was 

only fully extended in his later works, namely 1960’s of XX. century.  
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Úvod 
 

V letech 1936 až 1945 napsal filosof Jan Patočka soubor textů, které jsou dnes známy pod 

názvem strahovská pozůstalost. Tematicky se tato pozůstalost primárně věnuje vzájemně 

provázaným otázkám fenomenologie, ontologie a případně i filosofii dějin, nalézá se v ní 

však také několik velmi zajímavých myšlenek, které by mohly obohatit dnešní představu o 

vývoji Patočkovy filosofie umění. Poukaz na tyto myšlenky, které mají fragmentární 

charakter, jelikož jsou zasazeny do kontextu otázek fenomenologie, ontologie či třeba 

otázek existence, je vlastním cílem následující práce. 

 

V naší práci budeme postupovat specifickým způsobem. Nepůjde nám pouze o to 

představit strahovskou pozůstalost čistě výkladově a v kontextu výkladu pak zdůraznit 

pasáže věnované umění, ale zasadíme náš záměr (dozvědět se něco o Patočkově náhledu na 

umění v rámci pozůstalosti) do širšího filosofického kontextu. Pokusíme se včlenit 

„strahovské úvahy“ do kontextu základních témat Patočkovy filosofie. Těmito tématy jsou 

„krize a otázka přirozeného světa“.  

Domníváme se totiž, že způsob, jak Patočka přistupuje v rámci strahovské pozůstalosti k 

umění, přímo vychází z témat krize a přirozeného světa. Tato témata, tvořící samotný 

základ či východisko Patočkova celoživotního filosofického myšlení, byla Patočkou 

rozpracována již v jeho disertaci a habilitaci. Proto tedy předtím, než přistoupíme k 

strahovské pozůstalosti, poukážeme na to, jak se Patočka vztahuje k umění již v disertaci 

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku a v habilitaci Přirozený svět jako filosofický 

problém.  

K poukazu na tyto texty, respektive na druhý z nich - habilitaci Přirozený svět - nás navíc 

vede i fakt, že důležitým aspektem určujícím Patočkův náhled na umění v rámci strahovské 

pozůstalosti je jeho filosofie jazyka. Patočkova filosofie jazyka je prezentovaná 

nejpodrobněji právě v díle Přirozený svět jako filosofický problému.   

Dalším a velmi významným aspektem, který měl vliv na volbu našeho způsobu 

interpretace, jakož i na rozsah textů, kterým se věnujeme, je skutečnost, že přehlédneme-li 

filosofickou systematiku i kratší texty o filosofii dějin, kultuře, vzdělání či smyslu moderní 

filosofie, které Jan Patočka napsal od roku 1929 do roku 1950, dojdeme nejspíše k závěru, 

že Patočka již měl jakousi představu či koncepci (přestože v této periodě samostatně umění 

nevěnoval žádný text), v jejímž světle se všechny dílčí odkazy na umění jednotí. Celek této 

koncepce však můžeme jasněji nahlédnout spíše teprve tehdy, neomezíme-li se pouze na 

pozůstalost, ale obohatíme-li naší práci o systematiku, která pozůstalosti předcházela.    

Mimo otázku přirozeného světa a krize (a filosofie jazyka), je dalším základním tématem 

určujícím Patočkův filosofický náhled na umění také jeho filosofie dějin. Ta je v období, 

ke kterému se naše práce obrací, prezentována zejména v kratších textech. Na tyto texty, 

kterých je velká řada a oproti pozůstalosti vyšly většinou oficielně již v době svého vzniku, 

však odkážeme jen výjimečně. V naší práci se, pokud možno, pokusíme omezit jen na 

systematiku, tj. na texty, ve kterých Patočka rozvíjí problémy fenomenologie. Na kratší 

texty pak poukážeme v závěrečné poznámce. 

 

Jak tedy v naší práci budeme postupovat? Budeme postupně, tedy chronologicky podle 

data vzniku, procházet Patočkovou systematikou až k nejpozdějším textům strahovské 

pozůstalosti. Přitom ještě jednou řekněme, že Patočka až do šedesátých let, kdy píše své 

hlavní texty o filosofii umění (Učení o minulém rázu umění, Spisovatel a jeho věc, Umění a  



čas), na umění poukazuje spíše jen fragmentárně, respektive v kontextu jiných 

filosofických problémů. 

V první kapitole budeme sledovat zejména to, jak se v rámci Patočkovy disertační a 

habilitační práce Patočkův náhled na umění formuje skrze otázky krize, přirozeného světa 

a filosofie jazyka. V souladu s tématikou či motivy, kolem kterých se budeme v první 

kapitole pohybovat,   jsme tuto kapitolu nazvali „Raná systematika: krize, přirozený svět 

(svět sensus communis), jazyk a umělecká evidence, obraz“.  

Samotné strahovské pozůstalosti se budeme věnovat ve třech kapitolách (v kapitole č. II., 

III. a IV.) V první z těchto kapitol se budeme vztahovat k několika kratším textům, které 

vznikly zhruba v letech 1936 – 1939, tedy většinou ještě před II. sv. válkou. V rámci těchto 

textů Patočka obecně problematiku umění nahlíží zejména z pozice filosofie existence a z 

hlediska otázek ontologie subjektu. Konkrétněji řečeno, Patočka v rámci těchto textů 

problematiku umění primárně nahlíží z hlediska rodící se koncepce tzv. pohybu pravdy. 

V souladu s touto koncepcí jsme druhou kapitolu nazvali „Kratší texty strahovská 

pozůstalost I.: umění a pohyb pravdy“. 

 

K jádru pozůstalosti, k nejrozsáhlejší a nejsystematičtější studii nazvané Studie k pojmu 

světa, napsané v letech v letech 1944-45, přistoupíme v kapitole č. III. a IV. V rámci této 

studie se Patočka k umění, jak se nám zdá, vztahuje jednak opět v kontextu otázek 

spojených s ontologickou a fenomenologickou problematikou přirozeného světa, dále ale 

také v kontextu dvou odlišných koncepcí zjevnosti. První z těchto koncepcí je vymezena 

problematikou kosmického rámce zjevnosti, respektive pojmy nebe a země. Jelikož 

přirozený svět v této studii Patočka nazývá výrazovým fenoménem, tak jsme třetí kapitolu 

nazvali „Studie k pojmu světa I,: umění jako výrazový fenomén“.  

Druhou koncepcí, v jejímž rámci se Patočka ve Studii k pojmu světa vztahuje k umění, je 

vymezena opět existenciálně pojatou problematikou subjektu. Respektive druhý způsob, 

jak Patočka k umění ve Studii k pojmu světa přistupuje, je vymezen ohlašující se koncepcí 

tzv. tří pohybů existence.  Pohyb pravdy, jehož základní charakterizaci se věnuje kapitola 

II., je právě součástí koncepce tří pohybů existence. Jelikož ale podstata pohybu pravdy 

nejpatrněji vystupuje právě v kontrastu k oběma zbývajícím pohybům, tak tématem čtvrté 

kapitoly bude koncepce tří pohybů existence v jejich vzájemné souběžnosti. Respektive 

v této kapitole budeme zohledňovat zejména to, jakým způsobem se Patočka v rámci 

koncepce tří pohybů vztahuje k problematice umění a poetické evidenci. Čtvrtou kapitolu 

jsme nazvali „Studie k pojmu světa II.: umění a tři pohyby existence, umění jako přiblížení 

dálky“.      

Touto čtvrtou kapitolou a odkazem na Patočkovu rodící se koncepci „tří pohybů 

existence“, bude naše práce, kterou by bylo možné chápat jako jistý pokus o zmapování i 

interpretaci toho, jak se Patočka v rámci pozůstalosti vztahuje k umění, v zásadě končit. 

Dále totiž naše písemná práce, mimo konečný závěr, bude obsahovat již jen poznámku k 

tomu, jak se Patočka vztahuje k umění vrámci kratších textů z filosofie dějin. 

 



I. Raná systematika: krize, přirozená svět (svět sensus communis), jazyk 

a evidence, obraz 

1.1. Pojem evidence a jeho význam pro noetiku: obraz, krize, svět sensus communis a 

umělecká (zkušenost) evidence.  

 

Patočkovou první systematickou a rozsáhlejší filosofickou prací je jeho disertace, nazvaná 

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku (1931). O otázkách estetiky či umění je v této 

práci pojednáno naprosto minimálně, respektive ve dvou případech. V tomto textu se však 

ukazují základní východiska Patočkovy filosofie, které zásadně určují jeho filosofický 

náhled na umění. 

Patočka se ve své disertaci zmiňuje o umění jednak v kontextu úvah o Husserlově koncepci 

evidence. Tuto koncepci obhajuje jako základní filosofický princip pravdivého poznání 

jsoucna.  Konkrétněji se Patočkova narážka na estetickou problematiku vztahuje k otázce 

vnímání obrazu a je zasazena do kontextu úvah o noetických metodách fenomenologie. 

Přesněji je tato narážka zasazena do kontextu problematiky různých forem noeticko-

noematických vztahů a struktur.  

 

1.1.1. Otázka obrazu a estetická zkušenost  

 

Patočka zde k vnímání obrazu, potažmo tedy také k estetické zkušenosti, poukazuje 

jakožto k situaci, ve které se z fenomenologického hlediska odehrává jedna z forem 

neutrální modifikace vnímaného vjemu. Říká: “…neutralizaci normálního vněmu máme, 

když vnímáme obraz nějaké věci; když třeba prohlížíme Dürerův dřevoryt Rytíř, smrt a 

čert, jsou předmětem vnímání nikoli černé a bílé plošky, nýbrž zobrazené bytosti, ale 

nikoli jako reálně existující, nýbrž neutralizovaně.“1
  

Nutno říci, že zde Patočka přejímá myšlenku Edmunda Husserla, který se za pár let stane 

jeho přímým filosofickým učitelem. Husserl již před Patočkou hovoří o Dürerově malbě 

téměř stejně, a to v Idejích k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Zde, v § 

111. nazvaném Modifikace neutrality a fantazie se Husserl vztahuje k otázce 

ontologického statutu obrazu a říká: „…v estetickém postoji vnímanému obrazu 

nepřikládáme bytí či nebytí, jsme oproštěni od kladení teze o jeho existenci.“2  

Husserl v rámci této úvahy o obraze rozlišuje jednak mezi vjemem věci, tedy mezi vjemem 

materiálního nosiče, kterým je například list papíru či plátu mědi, a vjemem zobrazené 

reality.
3
  Při recepci obrazu (malířského uměleckého díla), domnívá se Husserl, 

nevnímáme materiální nosič, ale jsme jakožto vnímatelé intencionálně “…zaměřeni na 

v „obraze“ znázorněné reality, přesněji na zobrazené reality, na rytíře z masa a krve atd.“4 

                                                 
1  Patočka, J., Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Praha 2009, s. 73, 
2
   Husserl, E., Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, Praha 2004, s. 227 

3
   Dodejme, že je několik málo míst v celku Husserlova filosofického díla, na kterých se tento filosof  

     krátce zamýšlí nad problematikou obrazu a estetického zážitku. Na jeho teze o ontologickém 

     statutu uměleckého díla (malířského díla) a rozlišení různých vrstev umělecké díla, stejně jako 

     Patočka navazují i jeho další žáci, například R. Ingarden, E. Fink, E. Levinas. 
4
   Ibid, s. 227 

 

 



 

1.1.1. Krize, svět sensus communis a umělecká (zkušenost) evidence.  

 

Podruhé se v Pojmu evidence Patočka dotýká umělecko-estetické problematiky v rámci 

svého kritického vymezení vůči vědeckému pohledu na skutečnost, založenému na 

racionálním myšlení. Patočka oproti racionálně založené vědecké zkušenosti o světě krátce 

poukazuje na Schellingovo kladné hodnocení intuitivního poznání. (F. W. Schelling, jak je 

známo, za hlavní orgán filosofického poznání považuje umění, ve kterém se jednotí 

subjektivní a objektivní.)  Intuitivní poznání světa a života se odehrává, podle Patočky, 

právě zejména v oblasti umění; intuitivní poznání dosahuje podle Patočky pravdy o 

jsoucnu, světě, životě lépe než poznání racionální, respektive než poznání moderní vědy.
 5

 

 

Při čtení Pojmu evidence je záhy patrné, že zde Patočka v jistém smyslu postupuje 

metodicky velmi  podobně jako pozdní Husserl v přednáškách o Krizi Evropských věd. 

Patočka totiž sleduje zejména otázku základů poznávacích metod v matematice a logice, a 

to z hlediska principu bezprostřední zkušenostní evidence:„ ...evidence znamená prostě žití 

pravdy, způsob, kterým intence na určitou faktičnost se vyplňuje aktuálním vněmem, 

zážitkem“.
 6

 Jelikož na principech matematiky a logiky stojí i moderní přírodní vědy i vědy 

o duchu, tak tedy Patočka ve své první systematice v zásadě tenduje k tomu, aby se 

kriticky vymezil vůči moderní vědě jako takové.   

Moderní věda se podle Patočky nalézá v jisté krizi a to proto, že v jejích základech 

spočívají mnohé noetické nedostatky. Tento kritický náhled na vědecké poznání je 

v zásadě fundamentem Patočkovy filosofie. Mladý Jan Patočka je, stejně jako E. Husserl i 

M. Heidegger (a jistým způsobem také T. G. Masaryk, jehož myšlením je Patočka také 

ovlivněn) přesvědčen, že moderní věda, a tím i kultura, je v celkové a zásadní krizi, 

úpadku. 

Do této krize se moderní věda, nejobecněji řečeno, dostala z toho důvodu, že své poznatky 

již nezakládá na přirozené lidské zkušenosti o světě, nýbrž na základě matematických 

principů, na idealizaci a abstrakci. Na základě této metody moderní věda svět, ve kterém 

člověk přirozeně žije, neobjevuje, neodkrývá, nýbrž představu o světě přímo konstruuje.  

Proto také moderní věda v zásadě ztratila schopnost zodpovídat základní otázky života - 

jaký je smysl lidského života na světě.7 

Patočka tedy proto hovoří na jedné straně o představě (o obraze světa a jsoucna) vytvořené 

moderní vědou, a na druhé straně o světě přirozené smyslové zkušenosti. Tento svět 

prozatím nazývá světem sensus communis.8
 Ale hned ve své další systematice svět sensus 

communis  nazve „přirozeným světem“. A jestliže Patočka naznačil, že intuitivní umělecké 

poznání, umělecká evidence, dosahuje pravdivějšího poznání o světě a jsoucnu než 
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moderní věda, tak v zásadě řekl, zdá se nám, že umění odhaluje svět přirozené lidské 

zkušenosti -  přirozený svět.   

 

Výše jsme uvedli všechny významnější poukazy k oblasti umění a estetiky, jenž lze nalézt 

v Patočkově disertaci Pojem evidence a jeho význam pro noetiku. Domníváme se, že 

z hlediska filosofie umění není význam těchto myšlenek tak velký, aby je bylo nutné dále 

interpretovat.  

Za podstatnější považujeme objevení základního východiska Patočkovy filosofie, které 

formuje také Patočkův filosofický náhled na umění. Tímto východiskem je problém Krize. 

Jak jsme viděli, tak v právě v jejím kontextu Patočka formuje svůj filosofický náhled na 

smysl umění a umělecké zkušenosti. Umění pravdivě zachycuje- odkrývá - původní 

smyslové evidence, základní zkušenostní půdu.  

Původní zkušenostní půdu Patočka za několik let spojí s  pojmem přirozený svět. Proto se 

vztah krize, přirozeného světa a umění pokusíme zvýraznit za pomoci další Patočkovi 

systematiky, jeho habilitaci nazvané Přirozený svět jako filosofický problém (1936).  

 

 

    1.2. Přirozený svět jako filosofický problém: krize, přirozený svět, jazyk umění ve vztahu 

k pravdivému zachycení přirozeného světa 

 

Jak jsme viděli, Patočkův filosofický náhled na umění bezprostředně souvisí s otázkou 

krize a přirozeného světa. Z tohoto důvodu bychom rádi v následující části krátce 

poukázali na to, co vlastně Patočka krizí a přirozeným světem myslí. Učiníme tak za 

pomoci druhé Patočkovy systematiky, habilitační práce psané pod vedením E. Husserla, 

nazvané Přirozený svět jako 

filosofický problém.9 

1.2.1 Krize 

Přirozený svět jako filosofický problém Patočka píše v roce 1936 po návratu z Freiburgu a 

tedy po setkání s E. Husserlem a M. Heideggerem. Podobně jako v Pojmu evidence, ani v 

Přirozeném světě, až na menší výjimky, nehovoří o umění či estetice nijak rozsáhle a 

systematicky. My se nicméně pokusíme na všechny „narážky“ na umění poukázat, a to ve 

filosofickém kontextu, v němž se nacházejí.    

Vlastním tématem habilitace již není přímá kritika základů poznávacích metod moderních 

věd, poukazující na krizi (jak tomu v zásadě bylo do v Pojmu evidence), ale spíše otázka 

jak tuto krizi řešit. Patočka se v této souvislosti nejprve zamýšlí nad tím, jak rozštěpení 

reality na obraz světa konstruovaný vědou a svět tak, jak jej člověk každodenně smyslově 

zakouší ve svém přirozeném světě, působí na existenční pocit moderního člověka. Právě na 

existenčním pocitu běžného člověka se krize demonstruje. Existenční pocit moderního 

člověka (jeho pocit z bytí na světě), podle Patočky, celkově určuje a prostupuje právě to, že 

již nemá jednotnou představu o světě, ve kterém běžně a každodenně žije. Jednotnou 

představu o svém životním světě měl například člověk antiky či renesance, oproti kterému 

moderní člověk kolísá mezi světy. Moderní člověk kolísá mezi obrazem světa, který mu 

prostředkuje moderní věda - v rámci kterého je příroda pojata jako neživý rezervoár 

výrobních sil, energií, prostředků - a mezi světem každodenní (především praktické) 

zkušenosti. Tuto zkušenost člověk nabývá jako konkrétní, tělesná smyslová bytost. 
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Podstatné je, že odtržení moderního člověka od živé přírody - ve které má fakticky svůj 

původ a jejíž přirozenou součástí  je - jej odcizuje sobě samotnému. Výsledkem sebe-

odcizení je dále sebe-abdikace, abdikace na autentickou a smyslem naplněnou existenci. 

Moderní člověk život již nežije a netvoří, tj. aktivním způsobem plně nerozvíjí své 

originální vnitřní duchovní síly, nýbrž život jen pasivně přijímá jakoby z vnějšku. Tento 

pasivní přístup k existenci je navíc usnadněn faktem, že moderní kultura s vědou a jí 

sloužící technikou, jak si v Krizi Evropských věd všímá již E. Husserl, všeobecně dala 

modernímu člověku relativní blahobyt. Člověk se proto spokojuje s možnostmi, které má 

jakoby kolem sebe. Jinými slovy, člověk zapomíná na bytí; svět a bytí v moderní době již 

nestojí ve středu lidského zájmu.  

 

Co se takto v konečném důsledku s člověkem děje? Člověk moderní doby je, podle 

Patočkova názoru, nakonec vydán objektivním silám vědecko-technicky založené moderní 

kultury, respektive silám moderního polického systému, jemuž vládne „živel“ odpoutané 

výroby ve třetí osobě. Patočka v této souvislosti s oblibou rád metaforicky říká, že moderní 

člověk se stal pouhým kolečkem v mechanismu výrobních sil. Tímto je v konečném 

důsledku zasažena i lidská svoboda. A svoboda člověka je podle Patočkova názoru 

nejvyšší lidskou hodnotou. Krizí je tedy zasažena i sama podstata lidství. Počáteční důvod 

této žalostné situace Patočka spojuje s lidskou snahou podmanit si přírodu, k čemuž 

člověku slouží moderní technika.  

 

Hlavní filosofickou otázkou Přirozeného světa se zdá být otázka, jak vnést do 

roztříštěného světa moderního člověka, žijícího na jedné straně v přirozeném světě své 

každodenní zkušenosti a na druhé straně ve světě konstruovaným vědou (nabývajícím čím 

dál tím více, jakoby objektivní existence), opět původní jednotu. „Problémem filosofie je 

totiž svět v celku.“10
  

Aby mohl Patočka svůj filosofický záměr realizovat, aby do roztříštěného světa byla 

vnesena větší jednota, a tím byla řešena krize moderní západní civilizace, je třeba najít 

základní půdu lidské zkušenosti, půdu, ze které vycházejí jednotlivé dílčí poznatky. Touto 

půdou má být právě přirozený svět, který Patočka někdy nazývá také světem naivním či 

 přirozeným názorem světa. Přirozený svět má být základní ontologickou půdou 

filosofických zkoumání.  

Jak jsme se již pokusili naznačit výše, některé Patočkovy narážky na umění poukazují na 

skutečnost, že také umění odkrývá přirozený svět, a navíc možná ze všech lidských 

činností nejvýznamněji.   

Proto bychom tedy také rádi naznačili základní aspekty, základní tematické okruhy, skrze 

které se Patočka snaží filosoficky (tedy pojmově, a tedy i konceptuálně) půdu přirozeného 

světa odkrýt. V kontextu některých z těchto tematických okruhů také explicitně poukazuje 

na umění. O přiblížení přirozeného světa se pokusíme s maximální stručností. Jisté 

konkretizace ale bude většina aspektů přirozeného světa postupně nabývat v dalších 

kapitolách naší páce. 

 

 

1.2.2 Základní dimenze a aspekty přirozeného světa 

 

Naše původní zkušenost se světem se odehrává skrze naše tělo a  jeho smyslovost. Proto 

tedy svět není abstraktní sumou jednotlivin, jak si jej představuje například positivistická 

věda. Z fenomenologického hlediska je svět korelativní stránkou lidského prožívání. To, co 
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tedy běžně nazýváme světem, proto existuje pouze jako vzájemný vztah a nakonec i jako 

vzájemná jednota objektu a subjektu. 

Běžný svět člověka je světem jistého okolí, ve kterém se každodenně nachází. Již Husserl 

mluvil o tomto světě, když užíval  pojem Umwelt. Okolní svět má mimochodem i zvíře, 

přestože je k němu pouze v afektivním, tedy nesvobodném vztahu. Heidegger rámec tohoto 

světa, „světa blízkého okolí“, vymezuje pojmem krajina, což od něho přejímá i Patočka. 

Přirozený svět tedy jaksi nejprve souvisí  se světem blízkého okolí, se světem známosti, 

ohraničeným krajinou.    

Centrem každodenního světa blízkého okolí, světa známosti, je v rámci Patočkova myšlení 

lidské tělo. Lidská tělesnost se svou smyslovostí je centrem prožívání světa a prožívání 

světa jako takové umožňuje. Tělesnost je jakousi perspektivou, ze které se ke světu 

vztahujeme. Díky tělesnosti se nám svět ale také dává jen perspektivně, jen částečně. Věci 

ve světě se nám dávají jen aspektuálně. Vnímáme z nich jen jistou a velmi omezenou část, 

což dále znamená, že každodenní svět člověka je vždy světem situací, světem situačním. 

(Tělesnost je také podmínkou veškeré intencionality.) 

 

Setkávat se tělesně se světem, ale v rámci Patočkovy filosofie znamená, setkávat se 

především s věcmi. Svět naší přirozené zkušenosti je pro nás, podle Patočky, tvořen 

především věcmi a určitou praktickou významovou souvislostí, která je jednotlivé věci 

spojuje, propůjčuje jim určitý smysl. Velmi důležitou otázkou Patočkovy fenomenologie 

proto je, co jsou věci, respektive jak se nám věci v naší každodenní skutečnosti, kdy jsme 

zaměřeni především na zajišťování/obstarávání základních existenčních potřeb, ukazují, 

jak se nám věci jeví.  

Patočka v této souvislosti nejčastěji zdůrazňuje, že věci (předmětnosti) jsou původně 

jakýmisi funkcemi na cestě našich praktických zájmů. To znamená, že věci se nám nejprve 

jeví - jejich podoby se nám ukazují - jen z toho „omezeného“ hlediska, jak slouží či 

neslouží, jak jsou nebo nejsou vhodné, ve vztahu k našim individuálním praktických 

životních cílům. V těchto úvahách je bezesporu ovlivněn především Heideggerem, ovšem 

nejen jím. Patočka totiž společně s Bergsonem říká, že k věcem se vztahujeme především 

jako k virtualitám našeho tělesného působení.  Věci vnímáme nejčastěji jako virtuality 

našeho tělesného působení v prostoru. 

V tomto kontextu Patočka píše: „Vezměme jakýkoliv beletristický popis interiéru nebo 

krajiny: zpozorujeme, že se neskládá převahou ani z věcných, ani z kvalitativních vztahů, a 

přece je to popis toho, co v daném okolí možno vnímat. Na věcech vnímáme koneckonců 

to, jaké možnosti našich akcí představují, co nám umožňují a neumožňují, jak odpovídají 

nejrozmanitějším našim, stále se vytvářejícím a obměňujícím potřebám.“11 

Tímto odkazem, zdá se nám, Patočka opět přiznává velkou adekvátnost umění, respektive 

uměleckého jazyka ve vztahu k zachycení přirozeného světa. 

  

S tím, jak svět a věci ve svět vnímáme, v kontextu Patočkových úvah dále velmi významně 

souvisí pojmem nálada/naladěnost.  Co to znamená? Jakožto existence, jsme již vždy ve 

vztahu k světu nějak emocionálně naladěni, a to, jak se cítíme, v jakém jsme 

emocionálním, duševním rozpoložení, vždy bezprostředně ovlivňuje naše vnímání 

skutečnosti a stejně tak i vnímání nás samých.  

Jinými slovy, naše životní nálady zabarvují náš dojem ze skutečnosti a metaforicky řečeno 

mají tu vlastnost, že se nám v nich svět buďto doširoka zpřístupňuje, otevírá, či že se na 

druhou stranu před námi uzavírá, že před námi svět umlká. Celkově se nám tedy svět jeví 

jinak, jsme-li smutní nebo třeba unavení, a jinak zas jsme-li veselí či plni fyzické energie.  
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Jak později uvidíme, koncepce naladěnosti, vycházející z Heideggerovy Befindlichkeit, 

podané například v páté kapitole Bytí a času, v § 29., Bytí‘ tu jako rozpoložení, bude 

bezprostředně souviset s Patočkovou charakterizací vztahu umělce a skutečnosti. Umělec 

bude chápán jako jedinec s jedinečnou schopností sensibility, jako jedinec, který se 

vyznačuje specifickou schopností naladit se na skutečnost, naladit se na svět.  

 

Pobývání na světě, existence na světě, která má nejčastěji ráz praktického obstarávání, tedy 

zajišťování základních existenčních potřeb, se nutně odbývá v prostoru, v prostoru světa. 

V prostoru jsme například vždy už skrze prostý fakt, že jsme tělesní, zdůrazňuje často 

Patočka. (Jindy zas říká, že Já není možné bez tělesnosti.) A tak se Patočka v rámci úvah o 

přirozeném světě zamýšlí nad lidskou zkušeností s prostorem.  

Obecně, jakožto základní pojmy, skrze něž je členěn prostor existence, Patočka užívá 

polární pojmy domov a cizota, případně svět blízkosti a svět dálky nebo svět známosti 

oproti světu novosti, exotiky. Tyto prostorové dimenze či horizonty jsou aspekty, které 

člověku umožňují základní orientaci ve světě; umožňují člověku (předmětnou) artikulaci a 

strukturaci životního prostředí, okolního světa, ve kterém žije, v němž se 

nachází/vynachází.  

V těchto souvislostech, tedy v souvislosti pobytové prostorovosti, je centrem lidského 

života, lidského pobývání na světě domov. Patočka dokonce říká: „Domov je cosi jako 

rozšířený organismus…,“. 12 

Věci, které domov tvoří, jsou tak blízce a důvěrně známé, že jimi téměř disponujeme. Do 

domova jsme přímo vrostlí, zakořenění. Domov je místem poskytujícím naší tělesné 

existenci bezpečí, prostor pro hru, rozjímání a odpočinek před prací. Z těchto důvodů je 

domov centrem perspektivy, z níž chápeme smysl veškerých jednotlivých věcí jako i svého 

lidského života na světě.   

Tohoto významu/smyslu ovšem domov pro lidský život nabývá až ve vztahu k cizotě a 

dálce. Dálava je něco, co:„...jako možná folie, stojí vždy kdesi na okraji našeho 

zdomácnělého světa...“13
  A tak se podstata domova odhaluje, až pochopíme-li to, co je pro 

nás cizí. 

Pro svou intimní blízkost má domácí prostředí obecně nejčastěji praktický charakter, dálka 

oproti tomu:„…ráz spíše estetický“.14 Ovšem i dálka je původně chápána (frázována) 

z hlediska praktického, dodává Patočka. Například takové krajinné útvary jako: “... hory, 

údolí, cesty jsou jednotky indikované zajisté jako funkce naší praxe.“15  Mezi póly domova 

cizoty, světem blízkosti a dálky, světem novým a známým je neustálé dynamické napětí. 

  

Dálava a cizota má (však) podle Patočky různé formy; může být chápána v různém smyslu. 

Co pro nás může být zajímavé, důvod,  proč se jí zde zabýváme, je fakt, že  jakožto jistou 

formu dálky Patočka chápe také umělecká díla, respektive světy, které umělecká díla 

zachycují a reprezentují. 

Umění podle Patočky ve formě kvazi reality zachycuje kus dálky; zachycuje a odhaluje 

světy, cizí světy. Patočka v této souvislosti konkrétně mluví o pouze literární fikci, o dílu 

Gulliverovy cesty J. Swifta.  

To, jakou mají fikční světy podobu, jaká je vnitřní struktura světů literatury, je stejně jako 

u obrazu (u výtvarného uměleckého díla) odvozeno z lidské zkušenosti se světem reálným; 

od pravidel a struktur, které panují ve světě každodenní lidské zkušenosti. Ovšem míra, v  
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níž se fiktivní světy svými pravidly od běžného světa odlišují, může být velmi  různá. 

Patočka v kontextu těchto problémů hovoří opět velmi obecně. Fiktivní svět, který nabízí 

literární dílo, ontologicky charakterizuje jako svět: „…možný, neznámý, neprobádaný.“16 

Dále o fiktivních světech říká již pouze to, že fantastické světy  (a tím mluví  pouze o jedné 

kategorii fiktivních světů) jsou něčím, co tvoří:“...sféry pro sebe, (...) jejichž poměr 

k jedinému základnímu světu skutečnosti je  zvláštní, složitý problém.“17   

Předznamenejme, že specifický ontologický charakter fiktivních světů, světů umění, 

poněkud rozvine v jednom z textů strahovské pozůstalosti, a to ve Studii k pojmu světa. 

Zde umění spojí nejen s dálkou, ale i s odkrytím jistého tajemstvím. Umění pojme jakožto 

přiblížení dálky, a tím odkrytí tajemství. 

 

S otázkou fenomenologie a ontologie přirozeného světa Patočka dále spojuje problematiku 

spolužití. Byl-li člověku svěřen život/existence, je-li již jednou ve světě jako lidská bytost, 

nevyskytuje se v něm nikdy sám, ale s ostatními lidmi. Být ve světě znamená vždy již být 

na světě s někým a s někým svět sdílet, prožívat a také utvářet. Skrze tento impersonální 

charakter existence teprve nabývá smysl světa a věcí/jsoucna, „objektivního“ charakteru. 

(Stejně tak je na základě vztahu k druhému konstituována (částečně) také naše vlastní 

subjektivita, „mé vlastní já.) 

Podstatou spolužití je starost, péče o druhého. Člověk o druhé pečuje nebo je naopak 

pečováno o něho. Tento rys života plyne podle Patočky také z toho, že člověk je v určitém 

smyslu nedokonalou bytostí. Člověk je ve své existenci odkázán na druhé a je odkázán na 

spolupráci.  

Pro druhého mám obecně porozumění skrze svou schopnost vcítění, chápu jej skrze jeho 

tělesné pohyby, jeho gesta (výraz v širokém smyslu), jakožto určitou analogii sebe 

samotného.  Celkový tělesný zjev druhé osoby je pro mne výrazem toho, co tato osoba 

v jádře své bytosti prožívá. Porozumění druhým živým bytostem a vědomí tohoto 

porozumění je význačnou vlastností, kterou se člověk odlišuje od ostatních živých bytostí.  

V jistém smyslu je konkretizace otázek přirozené světa přímo závislá na objasnění 

konstituce druhého já. „Bližní je jedna z prvních a nejdůležitějších materiálních kategorií; 

původnější je snad pouze kategorie věci praktického úzu,…“.
 18 

 

 

1.2.3. Svět v celku  
 

Přirozený svět je svět společný nejen lidem, ale i ostatním živočichům, organismům a 

přírodninám. Proto se Patočka mimo jednotlivé dimenze světa zamýšlí také nad představou 

světa vcelku. Rámec celku přirozeného světa člověka je tvořen přírodou. Ptá-li se Patočka 

na jednom místě své habilitace, co je nejhlubší podstatou světa, odpovídá, že je to čas. 

Celek světa je proto světem proměny, světem neustálého dění. Svět v celku je nepřetržitým 

a bezmezným tvůrčím pohybem, který probíhá jako ustavičné zanikání starého a vznikání 

nového. 

Toto neustálé dění světa je daleko původnější a hlubší, než každé jednotlivé nitrosvětské  

jsoucno: „...veškeré jsoucno je jsoucno ve světě a že svět není jednoduchou statickou 

formou, nýbrž nejvlastnější podstatou dění. (...) svět není nikdy tématem: svět není žádné 

jsoucno, nýbrž  patří k funkci jeho vytváření…“. 
19
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Klade se podstatná otázka, jak k světu v celku, ke světu proměny, světu dění, může dospět 

lidské vědomí, které je jen jeho malou částí. Patočka v této souvislosti uvádí stanovisko, že 

tento celek světa je možno, pokud vůbec, v čisté formě objevit pouze: „…subjektivně 

orientovanou reflexí na základě reduktivního postupu,…“.20
  

Dále si je Patočka vědom, že též vnější postižení, tady zachycení tohoto celku formou 

nějakého symbolického, tedy jazykového systému, ve větší míře jednotné celkovosti, je 

velmi složité. Podle Patočky celek světa vlastně zcela adekvátně ani pojmy popsat nelze. 

Na druhou stranu ovšem Patočka připouští, že mimo reduktivní postup, mimo cestu 

filosofické reflexe, je zde i jiná cesta, jak se k tomuto celku světa nějak přiblížit. Jak jej 

dokonce zasáhnout jaksi přímo, bezprostředně, předteoreticky.  Patočka v Přirozeném 

světě píše, že svět lze: „ ...leda vyjádřit výrazově.“
21

 Jasnější vodítka, natož komplexnější 

výklad, který by nám umožnil toto tvrzení pochopit, však bohužel v habilitaci nepodává. 

Domníváme se však, že otázku zachycení světa celkově poněkud zprůhledňuje Patočkova 

filosofie jazyka. 

 

K významnému tématu Patočkovy fenomenologie a ontologie přirozeného světa patří také 

otázky času, k těm se přiblížíme skrze jeden z textů strahovské pozůstalosti.  V závěru této 

kapitoly bychom ještě rádi pojednali o Patočkově filosofii jazyka, jelikož jakékoliv 

zachycení světa, ať již vědecké, filosofické či umělecké, či zachycení světa v běžné 

hovorové řeči, se nutně může realizovat pouze skrze symbolický systém, skrze jistý 

jazyk.
22

   

Ve zkratce tedy proto nyní načrtneme základní motivy Patočkovy filosofie jazyka, o které 

pojednává v poslední, čtvrté kapitole Přirozeného světa. Zdůrazněme přitom, že nám půjde 

především o zvýraznění rozdílu mezi běžným jazykem (běžnou, hovorovou mluvou), 

jazykem vědy a uměleckým jazykem/výrazem. Dodejme, že na význačnou úlohu 

uměleckého jazyka/výrazu, ve vztahu k zachycení přirozeného světa, Patočka poukázal již 

jednou přímo. To když se k literárnímu textu obrátil jakožto k něčemu, co nejlépe 

demonstruje  přirozené vnímání věcí. 

Krátký odkaz na Patočkovu filosofii jazyka je užitečný ba nutný dále také proto, že i ve 

strahovské pozůstalosti se na několika místech, k uměleckému jazyku jako 

k nejadekvátnějšímu zachycení přirozené světa obrátí. Běžný jazyk naopak bude 

v pozůstalosti, ve vztahu k zachycení přirozeného světa, nazývat nástrojem konvenčním, 

tedy hrubým.  Jako o vůbec nejhrubším prostředku pro zachycení přirozeného světa hovoří 

Patočka o jazyku moderní vědy.23 
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1.2.4. Přirozený svět a otázka jazyka: běžný jazyk, jazyk vědy, jazyk umění ve 

vztahu k  pravdivému zachycení přirozeného světa 
  

V Přirozeném světě se Patočkova filosofie jazyka začíná teprve vytvářet a jasněji 

formovat. Základem jeho filosofického náhledu na jazyk se zdá být rozlišení mezi 

fenoménem jazyka a dispozicí mluvou.
24 

Ve svém běžném životě se člověk původně setkává s mluvou, nikoli s jazykem. Mluva je 

to, co člověk uplatňuje, s čím zachází a disponuje v každodenním životě v momentech, 

když s někým hovoří. Podstatné je, že tyto momenty mají zejména  praktickou motivaci a 

tudíž i praktickou funkci.      

Patočka tedy říká, že takto pro nás existuje pouze mluva, nikoli sám fenomén jazyka. 

Lidská mluva, není-li samomluvou (funkcí samomluvy je například psychická úleva), se 

odehrává vždy jen v konkrétních situacích, a proto je mluva „bytostně“ situační záležitostí. 

Jelikož se mluva „vždy“ odehrává mezi vícero lidmi, má také dialogický charakter. Mluvu 

proto Patočka vztahuje ke struktuře já-ty. Mezi těmito základními subjekty mluvní 

(dialogické) situace jsou ale vždy také komunikovány jisté konkrétní obsahy vědomí, jisté 

myšlenky, jistá témata. Základní strukturu mluvní situace proto Patočka formuluje jako 

strukturu Já-Ty-ono.  

K situačnosti mluvy patří také to, že je zasazena do určitých (relativních) časoprostorových 

souvislostí, v nichž se odehrává. Mluva se odehrává v jistém konkrétním místě, 

prostředí/okolí a v nějakém konkrétním čase, časovém momentě. V zásadě jen v tomto 

časoprostorovém kontextu je to, co Patočka míní mluvou, plně srozumitelné. 

 

Oproti mluvě Patočka klade jazyk. Fenomén jazyka totiž konkrétní lidskou mluvu, nebo 

také řeč, fakticky umožňuje. Jazyk, jenž umožňuje mluvu, Patočka pojímá jako celkový 

soubor všech vyjadřovacích prostředků, kterými je člověk hypoteticky schopen disponovat. 

Jazyk je celkovým souborem všech možných vyjadřovacích prostředků obdařených 

jasnými, ale i méně jasnými či teprve rodícími se významy.   

Základním předpokladem všech dílčích forem jazyka (jazyka vědeckého, filosofického, 

uměleckého či hovorového) je lidská svoboda, konstatuje Patočka na konci své poměrně 

rozsáhlé úvahy o vztahu jazyka a přirozeného světa. Lidská svoboda je nutným 

předpokladem jazyka a jazyk je zas nutným předpokladem veškerého teoretického, 

vědeckého, filosofického, stejně jako uměleckého vztahování se ke světu a k sobě samému.  

Jazyk je nutným prostředkem (médiem) umožňujícím kontakt mezi člověkem a světem. 

Proto tedy Patočka v souvislosti s otázkou po původním, přirozeném světě člověka, obrací 

tolik pozornosti k jazyku a věnuje mu rozsáhlou čtvrtou kapitolu disertace.25 Přitom ale 

dodejme, že v Přirozeném světě Patočka jazyk a umění do bezprostřední souvislosti 

neklade. Činí tak například až v rámci studie Spisovatel a jeho věc (1969).  

 

Patočka určuje dvě základní funkce jazyka. První funkcí je funkce sociální. Tato funkce 

jazyka vyplývá z toho, že lidský jazyk je ve své podstatě především praktickým 

prostředkem. Jazyk je prostředkem/nástrojem/médiem komunikace, tedy intersubjektivního 

sdílení obsahů vědomí, myšlenek odlišných subjektů/lidí.  
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Aby mohl jazyk plnit svou základní funkci, své „sociální dílo“, funkci komunikačního 

prostředku, musí mu ale nutně vládnout jistá obecná pravidla. Jinak by jazyk byl 

nesrozumitelný, nepochopitelný. Z tohoto faktu pak plyne, že je obecně užívaný, běžný 

jazykový výraz, pojem, vůči prožívané realitě, vůči přirozenému světu, něčím obecným. 

Postihuje tedy jen ty smyslové aspekty věcí, které se v praktickém životě osvědčují jako 

základní a nejpraktičtější.  

Ve vztahu k přirozenému světu, základní půdě lidské existence, a také základní půdě 

ontologických zkoumání, proto Patočka běžný jazyk považuje za velmi hrubý nástroj. 

K zachycení přirozeného světa, jak bylo naznačeno již výše, si Patočka cení daleko více 

jazyka literárního či poesie, potažmo jazyka umění obecně. 

 

Mimo obecnost či konvenčnost běžného jazyka Patočka také zmiňuje abstraktnost, až 

téměř absenci vnitřní formy jazyka vědeckého. Vědecký jazyk je podle Patočky ve vztahu 

k zachycení přirozeného světa vůbec tím nejhrubším nástrojem. Tento charakter vědeckého 

jazyka vyplývá z faktu, že moderní věda usiluje o maximální objektivnost, jasnost a 

bezrozpornost svých poznatků formulovaných v soudech. Obecně proto věda svůj jazyk 

musí nutně odloučit od všeho subjektivního prožívání světa; od relativní situačnosti 

přirozeného vnímání světa každodenní zkušenosti, prostředkované lidskou smyslovostí a 

tělesností. Moderní věda směřuje k dezantropologizaci (odsubjektivizivání, odlidštění) 

světa.  

Jazyk moderní vědy vlastně opravdový svět člověka nehledá, podle Patočky naopak 

přizpůsobuje skutečnost formě svého jazyka. Proto tedy Patočka říká na různých místech 

svého díla, že věda svět neobjevuje/neodkrývá, ale naopak konstruuje, konstruuje obraz 

světa.  

 

Nejabstraktnějším vědeckým jazykem je jazyk matematiky. Právě to je podle Patočky 

jazyk, který v zásadě nemá vnitřní formy a který si přizpůsobuje skutečnost:“…skutečnost 

se musí podrobovat jemu, zatímco reálný jazyk hledí sledovat artikulaci skutečnosti.“26  

Leč právě na matematických principech stojí fyzika a na fyzice ostatní přírodní vědy, a tak 

je v moderní vědě, které celkově podle Patočky vládne utilitárně manipulační postoj ke 

světu, jsoucno podřízeno matematickým principům.  

Jazyk moderní vědy je formou objektivace skutečnosti na velmi vysokém stupni. K této 

objektivaci došlo až během dlouhého historického vývoje západní civilizace. (Patočka o 

postupné objektivaci jazyka zajímavým způsobem pojednává například ve studii Spisovatel 

a jeho věc.)   

Abstraktnost vědeckého jazyka, tedy i abstraktnost obrazu, který skrze svůj jazyk o 

skutečnosti vytváří stejně jako obecná konvenčnost běžné mluvy sloužící praktickým 

cílům, ještě více vysvitne, všimneme-li si samotného vztahu mezi jazykem, smyslovým 

vnímáním a genezí myšlení. Respektive tímto srovnáním lépe vynikne nevhodnost 

vědeckých pojmů a pojmů běžné, konvenční mluvy ve vztahu k adekvátnímu (pravdivému) 

zachycení přirozeného světa. 

 

Předtím však ještě zmiňme druhou funkci jazyka, stejně významnou jako je funkce první. 

Tuto druhou základní funkci jazyka Patočka spojuje s lidskou tendencí či schopností k 

disponování, k zmocňování se věcí, světa. K zmocňování se zkušenosti, kterou máme se 

světem a životem.  
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Ve formulaci jazyka jakožto prostředku k disponování není Patočkou ovšem myšleno něco 

utilitárního. Ba přímo naopak. Jazyk bezpochyby slouží k utilitárním cílům, což vyplynulo 

z předešlých myšlenek, ovšem jazykovou tendenci k disponování Patočka spojuje s  

tendencí či potřebou člověka po pravdě. S potřebou pravdivého a plného poznání 

skutečnosti, světa. Jinak řečeno, druhá jazyková tendence, souvisí s tím, co později 

Patočka nazývá pohybem existence k pravdě.  

Pravda je obecně, podle Patočkova názoru, možná až v rámci poznání světa v jeho celku. 

Pohyb lidské existence k pravdě proto přímo souvisí s pohybem k celku světa, 

k celkovému/celostnímu smyslu.  Pravda souvisí s celostním smyslem.  

 

Celek je, podle Patočky, tématem klasické metafyziky. Metafyzika se k celku vztahuje 

výslovně, tedy metodicky a systematicky, a navíc s plnou zodpovědností k zodpovídání. 

Avšak jsou i další aktivity, další specifické lidské činnosti, které se k celku světa vztahují. 

Brzy se dostaneme k  prvnímu Patočkovu textu, který nám poskytne  explicitní příklady 

těchto činností. Již zde ovšem předznamenejme, že i umělec se podle Patočky vztahuje 

k celku, je na cestě k celku. (Tedy i jazyk umění lze obecně spojovat s otázkou pravdy.)  

 

Patočka ve své habilitaci explicitně neříká, zda či jak se umělecký jazyk/výraz podílí na 

pohybu pravdy. Nacházíme pouze obecné tvrzení o tom, že každá odlišná lidská činnost 

má jiný soubor vyjadřovacích prostředků a že každý z odlišných oborů své výrazové 

prostředky rozdílným způsobem reflektuje, rozvíjí, zjemňuje a přizpůsobuje dynamické 

proměně lidské zkušenosti a proměně světa.  

Ovšem v textu Česká vzdělanost a vzdělanost v Evropě (1939) Patočka říká, že vlastním 

cílem moderního umění je „hnětení“ každodenní reality. Neznamená toto tvrzení ve svém 

důsledku, že výrazové prostředky umění, tedy jazyk umění, explicitně sleduje i přirozený 

svět člověka v tom, jak se v pravdě ukazuje? 

 

 

1.2.5. Vztah vnímání, myšlení, jazyk: předreflexivní zkušenost a poetická 

evidence 

 

Specifikum uměleckého jazyka ve vztahu k pravdivému zachycení  přirozeného světa na 

jedné straně, obecnost běžné mluvy a vyprázdněnost abstraktního vědeckého jazyka na 

straně druhé se poněkud zvýrazní, domníváme se, pohlédneme-li na vztah jazyka, vnímání 

a myšlení. 

 

Ještě před tím, než je jazyk praktickým prostředkem, jenž lidem slouží k vzájemné 

komunikaci, v konkrétní mluvě, je jazyk, podle Patočky, již prostředkem sloužícím k 

zachycení lidského prožívání a myšlení (chápání) nebo snad nejpřiléhavěji porozumění. 

Hranice toho, čemu je člověk ve světě schopen porozumět, a co je schopen prožívat, jsou 

celkově daleko širší než hranice všech výrazových prostředků, než hranice celku jazyka, 

domnívá se Patočka. Je tedy vhodné se zamyslet nad vztahem jazyka, vnímání a 

porozumění. Právě z tohoto vztahu nějak povstává jazykové/pojmové myšlení. Nejnižší 

vrstva lidské zkušenosti je spojena se smyslovostí, podle Patočkova názoru. Smyslové 

vnímání je nejnižší, tedy nejfundamentálnější vrstvou zkušenosti o světě.  „Vnímání je 

původní, předměty našeho okolí samy o sobě přímo, tedy originérně, dávající zkušenost.“
27
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Teprve na této vrstvě může spočívat veškeré tetické akty, a jejich analýza k této vrstvě také 

zpětně odkazuje. Také lidský jazyk, jazykové vědomí, spočívá na této vrstvě. Když 

Patočka hovoří o tzv. předteoretické, předreflexivní zkušenosti, má na mysli právě tuto 

vrstvu vědomí. 

Jisté poznávací akty se tedy, zdá se, jaksi obejdou bez jazyka.  Jisté poznávací akty 

probíhají ještě před výslovnou jazykovou artikulací. Patočka v této souvislosti poukazuje 

na dvě oblasti, na dva příklady. Před-jazykové porozumění, myšlení demonstruje na 

základě úvahy o percepci a následné konstituci druhého já. Na základě konstituce druhé 

osoby.   

Mám-li vjem druhého člověka, tak potom, na základě zkušenosti se sebou samým, chápu 

jeho tělesnost jakožto výraz vnitřních procesů, které se v něm odehrávají. To, co takovéto 

před-reflexivní porozumění druhému principiálně umožňuje, je schopnost vcítění, 

aktivovaná sympatií. Připomeňme, že kategorii druhého společně s kategorií věci, Patočka 

označuje za kategorie nejdůležitější. 

A právě i věc, chápu (mám pro ni porozumění) podobně jako druhého, bez konkrétní 

jazykové artikulace. Pro věc mám porozumění jakožto pro prostředek praktické činnosti 

sloužící k obstarávání. Toto praktické porozumění věci souvisí, podle Patočkova názoru, 

s lidskou schopností předporozumění pro bytí celku, porozumění pro svět.  

Praktické chápání věcí je vůbec nejobecnějším zdrojem vzniku myšlení, domnívá se 

Patočka. Jazyk má tedy v tomto kontextu tu funkci, že umožňuje sledovat, zachytit, a do 

odlišné míry preciznosti artikulovat původní smyslové vjemy, evidence. Tvořivé je již 

samo vnímání, které na základě afekce, vyjímá ze smyslového pole právě to, co vyhovuje 

praxi. 

Sama myšlenka, která je syntézou dvou významů, tedy v zásadě je soudem, podle Patočky 

může obsahovat celý svět, myšlenka je něčím unikajícím. Funkcí jazyka ve vztahu 

k základům myšlení je v zásadě sledovat myšlení a artikulovat jej.  

Obecně tedy jazyk strukturuje lidské vnímání a zkušenost, ale i přesto jazykem člověk 

nikdy plně nedisponuje.  Člověk jej nikdy nemá jako disponibilní universum výrazových 

prostředků, protože jazyk je otevřenou strukturou, silou, děním. Jazyk sleduje vnímání, 

porozumění, myšlení, které je daleko širší než hranice všech výrazových prostředků. A 

právě umělecký jazyk je tomto sledování zkušenosti a rozumění, u jejich kořene, kterým je 

smyslové vnímání, původní evidence.  Tuto vlastnost však Patočka detailnějším a 

jasnějším způsobem přičítá zejména jazyku, slovu poesie, a to až na v pozdějších textech 

strahovské pozůstalosti, ke kterým se dostaneme ve třetí, závěrečné kapitole naší práce.  

 

1.1.6. Vnímání obrazu a jazykového znaku  

 

Patočka v Přirozeném svět, jak již bylo řečeno, o jazyce uvažuje poměrně rozsáhle a 

z různých perspektiv.  V závěru však říká, že cílem bylo poukázat především na to, jak 

jazyk spočívá v lidské svobodě, a proto přiznává, že opominul mnoho aspektů filosofie 

jazyka.  Například výrazový aspekt jazyka, který by pro záležitosti spojené s otázkami 

umění mohl být velmi potencionální, opomíjí úplně. 

Patočka ale věnuje poměrně mnoho pozornosti smyslovosti jazyka. Jazyk jakožto 

prostředek k vyjádření cítění a myšlení má specifický smyslový charakter. Jazyk je od 

smyslovosti neoddělitelný. (Smyslovým aspektem je myšlena například fonická kvalita 

jazykového výrazu, řeči, mluvy.) Tato jazyková smyslovost má vždy specifický charakter a 

to podle oboru, ve kterém je jazyk užíván. Smyslový aspekt jazyka, smyslový aspekt 

výrazových prostředků zůstává během normálního, praktického užívání jazyka mimo 

centrum pozornosti, jazyk je svým způsobem průhledný. Jazyk je vnímán tak, že intence 



vnímatele, skrze výrazové prostředky dále postupuje až k jazykem symbolicky 

reprezentovaným předmětnostem a jejich vzájemných vztahů. Intence směřují přímo na 

míněnou předmětnost a její vztahy. „Jazyková smyslovost tedy normálně hraje jen tuto roli 

momentu prostředkujícího.“
28

 

V kontextu otázek umění je ale zajímavé, že předešlou vlastnost, tedy jakousi průhlednost, 

má podle Patočky jazykový pojem, výraz, znak právě společné s obrazem. Při setkání 

vnímatele s obrazem, říká Patočka, stejně jako při vnímání jazykového znaku, vnímatelova 

intence nemíří na samotný obraz, tedy na věc. Z toho pro nás také plyne, že umělecké dílo 

ve světě neexistuje stejně jako ostatní věci. Jako prakticky sloužící věci. 

Vnímatelova intence směřuje k námětu, který obraz manifestuje, nikoliv k  materiální 

složce výrazových prostředků. Skutečnost námětu je něčím naprosto odlišným než sama 

pouhá skutečnost obrazu, obrazu věci, říká Patočka: „… skutečnost tohoto námětu 

rozhodně nekryje se skutečností obrazu.“
29

 Tímto se mladý Patočka lehce dotýká 

významné otázky estetiky, tedy otázky, zda podstata umění spočívá v nápodobě 

skutečnosti. Otázky, zda je podobnost, nápodoba cílem umění. Podobnost není podle 

Patočky cílem umění, ovšem obraz potřebuje mít jisté rysy podobnosti, generické rysy 

podobnosti s reprezentovanou skutečností, aby na počátku mohl smyslově zaujmout 

vnímatele.  

 

Nutno v této souvislosti připojit podstatnou poznámku, sice že koncepce obrazu jakožto 

jistého média (okna), kterým prochází intence vnímatele, kterým duch nahlíží do určitého 

světa, se obecně dá vztáhnout především ke klasickému, historickému umění. Nikoli 

k umění modernímu, jehož tématem je podle Patočky, jak již bylo naznačeno výše, 

hnětením tvrdé reality, základních existenciálních prožitků. Cílem moderní umění již není 

zobrazení například posvátného, slavnostního, božského, což je právě tématem umění 

historického. Předznamenejme, že k Patočkovu rozlišení umění historického a umění 

moderní doby se dostaneme v závěrečné poznámce naší práce. 

Nyní přistoupíme k textům strahovské pozůstalosti, ve které Patočka dále postupuje 

v řešení otázky přirozeného světa.  Respektive, domníváme se, v zásadě navazuje na dva 

základní úkoly filosofického programu, jenž si vytknul v závěru Přirozeného světa jakožto 

filosofického problému.  
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II. Kratší texty strahovská pozůstalosti: umění a pohyb pravdy 
 

    2.1 Obecná poznámka k Patočkovu filosofickému myšlení po napsání spisu        

Přirozený svět jako filosofický problém 

 

Začněme obecnou poznámkou k Patočkovu myšlení po napsání  Přirozeného světa jako 

filosofického problému, jelikož Patočkova posice se poněkud proměnila.  V Přirozeném 

světě Patočka stál především na pozici Husserlova transcendentálního idealismu. Přijímal 

transcendentální subjektivitu, metodu fenomenologické redukce i pasivní genezi 

předmětnosti ve vědomí. Zastával názor, že cesta k tomu, aby byl zahlédnut přirozený svět 

člověka a celek světa, vede skrze reduktivní postup, očišťující vědomí od nánosů 

zkušenosti a tradice atp.    

Ovšem existují texty, jako je třeba Několik poznámek k pojmu dějin a dějepisu (1934) nebo 

text Několik poznámek o světské a mimosvětské posici filosofie (1934), kde se Patočka 

prezentuje spíše jako zastánce Heideggerovy filosofie konečné existence. Jakoby Patočka 

hledal cestu k přirozenému světu také skrze heideggerovskou otevřenou strukturu zjevnosti 

in-der-welt-sein.  

Ve strahovské pozůstalosti, ke které nyní přistupujeme a jejíž nejmladší text byl napsán 

pravděpodobně v roce 1936, Patočka navazuje právě na tuto heideggerovskou linii svého 

myšlení. Respektive se snaží, zdá se, jistým způsobem, propojit obě koncepce (Husserlovu 

i Heideggerovu), které jinak vůči sobě stojí v určitém protikladu.  Propojení obou koncepcí 

realizuje tím způsobem, že se je obě snaží postavit na širší filosofické podloží, dodávající 

oběma přístupům jednotu.  

Toto podloží zakládá zejména na německé filosofii 19. století, která také významně 

ovlivňuje jeho náhled na otázky umění. V Patočkově myšlení silně znějí jak motivy 

klasického idealismu, tak motivy romantismu.  Zajímavě na toto téma hovoří filosof Filip 

Karfík v textu Odysea zkonečnělého absolutna.  Zde upozorňuje na velmi podstatný fakt 

související se strahovskou pozůstalostí, a to že raný Patočka usiloval o jistou formu 

filosofie života. Tedy aspoň v tom smyslu, že Patočka usiloval o filosofii lidského života 

pojatého tak, že je mu: “…vlastní nekonečná vnitřní dynamika, která se rozvíjí ve hru 

životních sil a skrze výkon lidského života cílí k jeho sebeuchopení a sebezmocnění.”30 

 

 

     2.2. Duch a základní vrstvy intencionality: umění a vztah k celku 
 

Text, který velmi výrazně poukazuje na směr Patočkova myšlení po napsání Přirozeného 

světa jako filosofického problému, je zejména text Duch a dvě vrstvy intencionality. Jedná 

se o přepis přednášky z roku 1936 nazvané Der Geist und die zwei Grundschichten der 

Intentionalität, jenž Patočka přednesl v rámci konference organizované Pražským 
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filosofickým kroužkem. Prohřešíme se tedy od proklamovaného omezení na systematiku, a 

před interpretací strahovské pozůstalostí na něj ještě krátce pohlédneme. Objevuje se zde 

totiž také jeden ze základních motivů Patočkovy filosofie umění. Právě zde je poprvé 

v Patočkově díle, domníváme se, umělecká činnost, jako i existence, tak jak ji uchopuje a 

vykonává umělce, explicitně hodnocena jako jedna z mála základních cest k celku světa. 

Cílem následující části bude tedy zejména postupné sledování tohoto pohybu k celku světa. 

Na začátku je třeba poznamenat, že otázky filosofie umění v tomto textu nejsou Patočkovi 

primární. Soustředí se zejména na hledání podstaty pojmu ducha. Tento pojem, namísto 

pojmu vědomí, užívá i navzdory vědomí, že nemoderní pojem duch ve 20. století již žije 

v poněkud patetické atmosféře. Již působí poněkud zastarale, pateticky. Pojem ducha, který 

se v Přirozeném světě v zásadě nevyskytuje, nyní spojuje se samotnou bytností člověka.  

V souvislosti  objasnění tohoto pojmu se zaměřuje především na intencionální vztah mezi 

duchem a světem.  Svět je intencionálním korelátem ducha, který svou intencionalitu 

směřuje k významným možnostem ve světě ve světě svého okolí.  

Ovšem otázka intencionality je otázka složitá, jelikož forem intencionálního vztahování 

ducha ke světu může být mnoho, ukazuje v textu Patočka.  Mezi těmito odlišnými formami 

shledává a rozlišuje dvě hlavní vrstvy, dva podstatné typy intencionality. Podtrhněme, že 

myšlenku dvojího typu intencionality Patočka zásadním způsobem uplatňuje v rámci z celé 

strahovské pozůstalosti, což je pro nás pádným důvodem, abychom se o ní zde ve 

stručnosti zmínili.           

Prvním typem intencionality je takzvaná intencionalita aktová, jejímiž koreláty jsou 

bezprostředně dané smyslové předměty. „Aktová intencionalita zpřítomňuje objekty pro já; 

to je její specifický výkon.“
31

 Obecně tato intencionalita umožňuje praktický vztah člověka 

ke skutečnosti.    

Lidské vědomí, respektive lidský duch, abychom byli věrni Patočkovým pojmům, se 

ovšem nevztahuje jen k bezprostředně dané smyslové realitě, ale má také schopnost tuto 

realitu překračovat, transcendovat. Lidský duch má schopnost zpřítomňovat i to, co se 

smyslům bezprostředně nedává. Například minulost ve vzpomínce či třeba představy 

různých forem ve fantasii. A právě s touto schopností ducha Patočka spojuje druhou 

základní intencionální vrstvu, takzvanou intencionalitu horizontovou. Skrze tento typ 

intencionality subjekt opouští bezprostředně danou skutečnost, díky čemuž může jak 

k vlastní osobě, tak i k vnější skutečnosti zaujmout komplexní (duchovní) poměr. 

Horizontová intencionalita umožňuje a tedy i absorbuje veškeré dílčí intencionální formy i 

zmíněnou intencionalitu aktovou. Poslední mezí horizontové intencionality je celek světa.   

Svět je v této souvislosti pojem velmi významný, propůjčuje totiž nekonečnému množství 

smyslových jednotlivin jednotu a smysl.  

Patočka píše: 
 

„Všechny horizonty jsou nakonec zahrnuty do jednoty jediného, trvalého a všezahrnujícího 

horizontu, který nemusí být teprve aktivován, neboť tu je vždy, na rozdíl např. od částečného 

horizontu estetického požitku nebo vědy. A tento jediný celkový horizont, korelát jednoty  
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zkušenosti, která je zaručena horizontovým vědomím, je tím, co tvoří původní fenomén světa. Svět 

jako celek je předpokládán každým jednotlivým zvláštním postojem...“.
32

 

 

Zduchovnění člověka přímo souvisí s pochopením a přijmutím tohoto 

celostního „horizontového“ vztahu (perspektivy) k věcem, světu, životu.  Přijetí 

horizontového vědomí, tedy celkové perspektivy, je samo zduchovnění. Přitom však 

existuje několik konkrétních cest či činností- což pro nás je velmi významné- kterými 

k této vnitřní proměně (ke zduchovnění) člověk může během svého života postupně 

dospět.  Patočka píše: 

 
 „V okamžiku této proměny se člověk stává duchovní bytostí. Cesty ducha jsou ale rozmanité; 

existují různé způsoby, jak se člověk může pokusit, aby zaujetí, které je mu vlastní, prostoupilo 

celek jeho osobního bytí a v tomto bytí se rozvinulo. Umění, životní moudrost, náboženství, 

filosofie jsou různé cesty tohoto životního působení. Každý má v sobě vědění, které se však 

projevuje různě, má za následek různé výkony.“33  

 

Zduchovnění je podmíněno přijmutím celkového postoje ke světu, je tedy pohybem 

k celku světa, pohybem pravdy, jehož základy Patočka jistým způsobem začal obkrývat již 

v Přirozeném světě.  

Otázkou nyní je, jak přesněji k navození vztahu k celku světa a tím k celostnímu smyslu, 

které umožňuje pravdivé poznání, dochází. Jedná se o poměrně složitě strukturovaný 

životní proces, složitě probíhající cestu života. Na tomto místě ještě připomeňme, že 

v rámci strahovské pozůstalosti formuluje Patočka celek světa jakožto nekonečný svět 

horizontů. Pohyb pravdy, cesta ducha k celku, je tedy v zásadě pohybem k nekonečnu. 

Tento pohyb mezi jinými koná ve svém přístupu k existenci, světu a bytí i umělec. Patočka 

nám tuto cestu k celku světa částečně poodhaluje v textu Nitro a duchu, ke kterému nyní 

přistoupíme.  

 

 

    2.3. Nitro a duch: umění a jeho poměr k nitru 

 

Text Nitro a duch, který podle F. Karfíka, mohl vzniknout v letech 1935-39, téměř 

bezprostředně navazuje na tématiku rozvíjenou v přednášce Duch a dvě vrstvy 

intencionality.   Patočka si v tomto textu velmi vážně klade otázku, co je podstatou 

lidského ducha.34
 Na tuto otázku se snaží odpovědět zamyšlením nad základními projevy 

lidského života v rámci jeho každodenní existenci ve světě. V Patočkově díle do té doby  
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nenajdeme, domníváme se, jiný text, kde by si bezprostředně položil stejnou otázku a 

postupoval stejným metodickým postupem, podobajícímu se určitému hermeneutickému 

kroužení kolem otázky smyslu. 

Nutno říci, že odkazy na estetiku a umění jsou opět minimální. Patočka zde začíná 

promýšlet svou novou koncepci subjektivity.  Ptá se po bytnosti toho typu jsoucna, jež má 

svět, a jež se táže po svém bytí. Na této nově vznikající koncepci subjektivity stojí také 

úvahy celé strahovské pozůstalosti. Text Nitro a duch je tak v naší práci důležitý proto, že 

nás dále posouvá v otázce umělcova pohybu k celku, pohybu pravdy, který koná umělec. 

Ovšem současně nám tento text také představuje jeden ze základních pojmů celé 

pozůstalosti, kterým je pojem „nitro“.  

 

 Nitro je pojem, s kterým Patočka spojuje nejhlubší základ subjektivity. Toto nitro lidského 

ducha je nejlépe zachyceno nikoli tam, kde je o to výslovný a systematický zájem, tedy 

v psychologii, ale v umění, říká Patočka. V následující části budeme sledovat Patočkovo 

vymezení vůči psychologii, jednak se nám tím ukáže Patočkova teorie subjektivity, ale 

skrze to, doufáme, vystoupí i význam zachycení nitra v umění.     

    

Patočka se v textu v zásadě nejprve vymezuje vůči moderní psychologii. Vymezuje se vůči 

psychologickým teoriím „ducha“, psychologickým metodám
35

, a také proti abstraktním 

pojmům diskursu psychologie, kterými jsou například cit, vědomí nebo například pojem já.  

Základním východiskem Patočkovy kritiky psychologie je tvrzení, že moderní psychologie 

k duševnu přistupuje stejně jako k extensivním věcem, tady jako k hmotným, fyzikálním 

předmětům ve světě. Podle Patočkovy představy ale v oblasti lidského ducha, (který je 

vždy vázaný na konkrétní tělesnost) stěží nejdeme něco „pevného a jasného“, něco 

podobného věcem. Duch, který je svou povahou neextensivní, je spíše dynamickým 

pohybem, neustálým vnitřním děním.  

Obecně tedy psychologie svým neadekvátním přístupem duševno zpředmětňuje, umrtvuje 

živou a kontinuální dynamiku nitra lidského ducha. Je proto třeba snažit se činnost ducha 

formulovat na historicky zcela nových metodických základech, domnívá se Patočka.
36

  

Patočka se vůči psychologii vymezuje také tvrzením, že neusiluje o popis toho, jak se nám 

vnitřní život jeví, obrátíme-li na něj paprsek své pozornosti. Prý mu jde spíše o to, aby 

přiblížil, jak člověk (syntéza tělesnosti a ducha), jemuž je dán život na světě mezi věcmi, 

svůj život v tomto světě reálně zakouší, cítí a chápe. Jak člověk svou existenci zakouší, cítí 

a chápe v běžném, každodenním životě (v průměrné každodennosti). 

Patočka se tedy zaměřuje na jisté vnitřní fenomény, které v každodenním průměrném 

životě člověk v nitru svého ducha pociťuje a postřehuje. Patočkovu kritiku metody 

psychologie není třeba dlouze komentovat, aby nám bylo záhy jasné, že jí navazuje na 

Heideggerovu fundamentální ontologii, založenou na přesvědčení, že veškeré poznání o 

světě musí začít hermeneutickou analytikou toho typu jsoucna, které má svět.  

 

Patočka se v souvislosti s úvahou nad životem existence v rámci běžné každodennosti 

zaměřuje nejprve na fenomén zaujatosti. Základním projevem postřehnutelným v nitru 

lidského ducha, (jenž je zdrojem intencionality), je v rámci běžného každodenního života  
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ve světě jistý vztah k věcem, zaujetí pro věci, které existenci obklopují. Primárně tento 

vztah existence k  věcem vychází ze skutečnosti, že existence/člověk věcem rozumí, a to 

tak, že za jejich pomoci obstarává své nezbytné existenční potřeby. Porozumění, respektive 

předporozumění věcem v jejich praktickém smyslu pro život člověka na světě, je 

Patočkovi, stejně jako Heideggerovi bytostným určením člověka. 

Dodejme, že Heidegger věci blízkého okolí, jimiž obstaráváme existenci, nazývá 

příručnímu jsoucny. (Příručnost - Zuhandenheit).  Věci tvořící okolní svět pouze tak, že v 

něm jsou a neslouží bezprostředně praxi, nazývá Heidegger výskytovými jsoucny. 

(Výskytovost – Vorhandeneheit). Tyto věci společně s dalšími lidmi, pobytovým 

jsoucnem, tvoří to, co lze nazvat „světem našeho okolí“. Svět našeho okolí je ohraničen 

rámcem krajiny, a to jak u Heideggera tak i Patočky.  

Patočka ve strahovské pozůstalosti nazývá obecně všechny věci předmětnostmi. V textu 

Svět a předmětnost podává ovšem zajímavé rozlišení předmětné syntézy podle odlišné 

vnitřní struktury a významu odlišných druhů věcí: „1, Předmětně-podmětné – partner ( 

příroda–bližní), Podmětně-předmětné – vlastní „stavy“, „děje“, „vlastnosti“, „osobnost“, 

potřeby (předmětně-podmětné, ale s ignorováním subjektivní stránky předmětnosti), ryze 

předmětné – abstrakta, idealia.“
37

 

 

Tyto předmětnosti tvořící „svět našeho okolí“ člověku v každodenním životě dodávají 

určitou životní oporu, stálost, jistotu, bezpečí.  Právě proto má lidský duch se svou 

tělesností, k věcem svého okolí takový vztah, že pro ně má jisté zaujetí.   

Toto zaujetí, zdá se nám, ale má i svou negativní stránku. Mimo to, že věci blízkého okolí 

člověku poskytují oporu a bezpečí a tím životní rovnováhu, vytvářejí podmínky pro 

zpředmětnění lidského ducha. Negativita zaujetí pro jsoucno a svět našeho každodenního 

okolí spočívá v tom, že známost tohoto světa nás stravuje, zvěcňuje.   

Heidegger by v této souvislosti zřejmě řekl, že pobyt v běžné každodennosti propadání 

světu blízkého okolí upadá do neautentického modu existence.  Upadlost Heidegger 

označuje pojmem „Vorfallensein“.  

Patočka na nejobecnější rovině hovoří o zpředmětnění, zvěcnění ducha, v automaticky a 

mechanicky probíhajícím životě běžné každodennosti. Každodennost podle Patočky i 

Heideggera dokonce probíhá v tomto modu existence nejčastěji. 

 

Na základě tohoto poznatku o tendenci ducha v každodenním životě Patočka navrhuje 

odvrat od prodlévání u předmětnosti v průměrné každodennosti, jelikož jedině tak se 

člověk udržuje ve své otevřenosti pro svět. Jedině neprodlévá-li u předmětného, může 

směřovat k celku světa, konat pohyb pravdy.  Patočka v této souvislosti hovoří tzv. o 

nepředmětném životě v napětí.  

Patočka píše: 

 

”…nepředmětný život je, zhruba řečeno, život v napětí. Je vážný v tom smyslu, že sami jej béřeme, 

nemůžeme nebrat vážně. Nevýslovně, bez rozvahy a přede vším účelovým uvažováním jej vážíme. 

Jde v něm o něco, a tato chůze za něčím je napjatá, je pramenem bezděčného a nepřekonatelného 

zájmu; zaujati, zajati jsme v tomto životním napětí.” 
38
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Pokusíme-li se předešlé vyjádřit ještě jinak, tak jestliže Patočka vyzývá k nepředmětnému 

životu v napětí, tak vyzývá k tomu, aby pobyt nebyl in-sistentní, aby se nezdržoval u 

jednotlivých nitrosvětských jsoucen, ale aby byl ex-istentní, aby se vyklonil do sféry 

otevřena. Aby byl otevřen pro celek světa. 

 

Obecně se tedy bytí ve světě odehrává buď tak, že se zpředmětňuje, nebo se naopak snaží 

nad bezprostřední věci povznést, odpoutat se od nich. U Heideggera volá do sféry otevřena 

hlas svědomí vyvolaný starostí.
 
Hlas svědomí, který má tu vlastnost, že je tichý, volá pobyt 

k jeho nejvlastnější možnosti moci být.  

Patočka o úzkosti v Nitru a duchu explicitně nehovoří, ovšem v rámci svého vymezení 

vůči teoretickému poznání ducha v psychologii mluví o tom, že začne-li se vnitřní 

nepředmětný život v napětí teoreticky zkoumat, odcizuje se sám sobě. Má-li lidský duch 

stát při sobě, má-li být lidský život oduševnělý/otevřený, je třeba na vnitřní fenomény 

nahlížet spíše mlčenlivě a proto v napětí. Není ovšem toto Patočkovo napětí vyvoláno 

starostí, jejíž bytostnou náladou je u Heideggera úzkost doprovázená hlasem svědomí? Ale 

to již předbíháme k detailům, pro které ještě nemáme vytvořené obecnější základy.   

 

Do rámce obecného zkoumání lidského duševního života v běžné každodennosti ovšem 

spadá fakt, že fenomény zaujatosti, napětí a neklidu poukazují k ještě hlubšímu, a proto 

základnějšímu vnitřnímu fenoménu. Ještě dříve, než se člověk zajímá o vše jednotlivé a 

intencionálně se k němu vztahuje, vztahuje se již k samotnému faktu své existence, bytí na 

světě jako takovému. Existenci velmi vážným způsobem jde o její bytí ve světě, což ji 

odlišuje od zvířete, které má ke svému světu pouze afektivní, tedy nesvobodný vztah. 

Tento zájem znamená, že člověku není lhostejná forma jeho vlastního života, forma jeho 

existence na světě. Vnitřní fenomén zájmu na vlastním bytí předchází zaujatosti pro 

jednotlivá jsoucna, která nám teprve následně formu naší konkrétní existence napomáhají 

realizovat. Patočka se v tomto shoduje s Heideggerem, který definuje zájem pobytu o bytí 

na světě jako bytostné určení pobytu. (Bytostné znamená vztahující se k podstatě 

pobytového jsoucnu.)  

 

Tento zájem je tedy typem vnitřního sebe-vztahu. Ve své podstatě má tento sebe-vztah 

takový charakter, že se od něho není principiálně vůbec možné se osvobodit. Tento 

nerozlučný vztah k sobě samému má také zasahovat nejhlubší jádro lidské ducha. Právě 

toto jádro lidského ducha Patočka nazývá nitrem.  

Nitro je lidským pohledem neproniknutelné, a proto je temné, říká někdy Patočka, což 

znamená, že nitro lidského ducha je v zásadní míře nezpředmětnitelné/neobjektivovatelné. 

Nitro ani logicky nemůže být zpředmětnitelné/objektivovatelné reflexivním pohledem, má-

li být zdrojem intencionality, a tedy i vědomí o světě. Primárně se nitro lidského ducha, 

podle Patočky, projevuje jakožto:”…jakési vyvěrání ze sebe a zároveň připoutanost k sobě: 

hnutí a zájem, a z toho vyvěrající napětí. Co nespočívá v sobě, vybočuje jaksi ze sebe, ale je 

mocným poutem opět k sobě vázáno.“
39
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Nitro má paradoxní, dvojí ráz, proto v jeho podstatě spočívá jistá negativita. Nitro je ve své 

podstatě nedosažitelnou skrytostí, jakoby nepoznatelnou substancí, která se ovšem dílčím 

způsobem, ve výkonu existence, neustále sama sobě odkrývá.
40

 Nitro je odkrývající se 

skrytostí. Jakožto nejhlubší základ a původce duševního života je nitro temné a proto 

bytostně nezpředmětnitelné. Na druhou stranu ze sebe vystupuje, vyvěrá ven, což 

znamená, že tedy samo sebe potkává. Tak je lidské nitro jakožto podstata lidského ducha 

neustále na cestě sebe-nalezení a sebe-získání, respektive sebe-nalezání a sebe-získávání.   

Patočka píše: „Sebe sama nelze nikdy mít, např. znát, a jen proto lze vůbec něco „mít“ a „znát“ a 

ve všem tom majetnictví a poznávání podstatný zájem je o sebe sama, o to, čeho mít ani poznat 

nelze. Naše napětí je cesta k sobě, ale taková, že sebe tu nelze nikdy výslovně a předmětně 

dohonit.”
41

 

 

Aby tato cesta, která je v každém momentě u konce a zároveň v každém momentě na 

začátku, vůbec byla cestou, vede nejprve ze sebe ven. Filosof F. Karfík v této souvislosti 

výstižně píše: “Nitro je síla, jež se obrací ven a není jinak než ve výkonu své objektivace. Proto je 

vždy provázeno určitou formou předmětnosti, právě tak jako ke každému druhu předmětnosti 

náleží nitro, jež se v něm objektivuje.“
42

 

Patočka tento nutkavý pohyb lidského nitra ze sebe ven do světa a skrze objektivaci k sobě 

nazpět také velmi často charakterizuje jako centripetálně centrifugální pohyb, přičemž 

jedině nitro lidského ducha, před kterým se otevírá smyslové pole, vykonává pohyb tohoto 

charakteru.
43

 

 

Zhruba takto tedy Patočka charakterizuje jádro lidského ducha v první části třídílného textu 

Nitro a duch. Nitro je v podstatné míře nezpředmětnitelné, a je na neustále cestě k sebe-

nalezení a sebe-získání. Skutečnost lidského nitra se podle Patočky nejhlouběji, 

nejadekvátněji a nejživěji vyjadřuje v umělecké tvorbě. Umění oproti psychologii, a také 

filosofii, nejadekvátněji, nejhlouběji a nejživěji vyjadřuje či manifestuje vnitřní fenomény, 

které na cestě sebe-nalezení a sebe-získání, v rámci života ve světě, lidský duch ve svém 

nitru pociťuje a objevuje.  

Toto tvrzení je ovšem obsaženo až v textu Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, ke kterému 

přistoupíme v následující části.  Nepředmětné a zpředmětnělé nitro nám poslouží 

především k pochopení specifické časovosti cesty nitra k sobě samému.  Respektive 

specifické časovosti pohybu existence k celku světa, časovosti pohybu pravdy. 

 

2.3.1.  Estetická zkušenost a celostní smysl 
 

K cestě nitra k sobě samému se také vztahuje jediný moment, kde se v Nitru a duchu 

Patočka přibližuje k otázkám spojeným s uměním. Přes velkou vágnost této narážky není  
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důvodu ji zcela opominout. Domníváme se dokonce, že nám zde Patočka nabízí velmi 

nenápadný příklad k pochopení tvrzení o tom, že celek světa se dá nikoli zachytit pojmově, 

ale pouze vyjádřit výrazově.   

 Patočka píše: 
“Tak jest náš vlastní život ne snad pouhým „procesem“, nýbrž je to dění ve smyslu příběhu a výkonu – jest 

(…) drama v nejpůvodnějším smyslu: z vnitra vyvěrající, z ne-klidu, z vnitřního ne, z vnitřní „nouze“ 

pramenící událost. Zájem a děj, zájem a drama jsou tedy v poslední instanci nějak totožné – a proto konec 

konců též nejzákladnější lidský zájem o děj, vyprávěný, představovaný či prožívaný, samé to příležitosti pro 

nás, vnitřní drama na předmětném příkladě pochopit jako jednotný celek smyslu.”
 44

 

 

Ve vztahu k otázkám estetické recepce a zkušenosti jen dodejme, že v Patočkově 

celoživotním díle najdeme dvě základní místa, kde jsou tyto otázky výrazněji a 

systematičtěji rozvíjeny. Jednak je to ve studii Spisovatel a jeho věc, kde se Patočka 

zamýšlí právě nad tím, jakým způsobem recipienta umělecké literární dílo přivádí k reflexi 

nad celostním smyslem života. Spisovatel je v moderní době, podle Patočkova názoru, 

„spravovatelem“ životního smyslu. Spisovatel skrze jazykovou metaforiku skrze 

neutilitární použití slova obrací pozornost čtenáře, tedy jeho intenci, od praktického 

zaměření k podstatnému. Tímto podstatným jsou fenomény jako úzkost, láska, zklamání či 

třeba bolest; fenomény vlastní každé existenci na světě. Jinak řečeno, spisovatel obrací 

pozornost čtenáře k tomu, co zakouší v přirozeném světě na své cestě světem, vymezené 

momenty zrození a smrti. 

Druhým textem, v němž se Patočka výrazněji zamýšlí nad otázkami estetické recepce a 

zkušenosti, je studie Učení o minulostním rázu umění (1965). Jednak zde na estetický 

prožitek Patočka nazírá jako na svého druhou fantasijní variaci o podstatném. ( K tomuto 

typu estetického zážitku dochází například u různých typů komiky, což explicitněji  

Patočka  demonstruje   třeba na  pozadí úvahy o absurdní komice Ivana Vyskočila, v textu 

Svět Ivana Vyskočila (1963)). 

 Zadruhé, v Učení o minulostním rázu umění, Patočka poukazuje na schopnost estetického 

prožitku osvobodit vnímatele, existenci od tlaku, pout, tenat, prostoru a čas. Tento aspekt 

estetické zkušenosti odhaluje v kontextu úvahy o recepci krásného předmětu, přičemž je 

zde patrna návaznost na myšlení G. W. Hegela.  

Jelikož se ovšem Patočka v období, o kterém pojednává naše práce, zaobírá estetickou 

recepcí a zkušeností minimálně, není důvodu, abychom zde tuto problematiku podrobněji 

přibližovali.  

 

 

2.3.2.  Obecné zakotvení lidského ducha 

 

Podívejme se, jak, respektive kam, Patočka ukotvuje lidského ducha, jelikož nám to také 

pomůže k hlubšímu pochopení pohybu pravdy. Činí tak ve druhé části textu, kde sestupuje 

až k řecké antice a k židovsko-křesťanské tradici, což je poměrně typický postup jeho 

myšlení. Pozastavuje se nad významem duše v řecké mytologii a filosofii. V souladu s 

původním řeckým myšlením, zejména Sokratem a Platonem (kteří již nutně navazovali na 

mytologickou minulost), duši Patočka pojímá jako něco náležejícího spíše celku, nežli 

individualitě. Duše je ve vztahu s něčím universálním, kosmickým. (Duše je ve vztahu 

k universálnímu životu spojenému s fysis.) V tomto se Patočka poměrně výrazně odlišuje 

od Heideggera, v rámci jehož fundamentální ontologie je pobyt poměrně výrazně uzavřen 

sám do sebe. 
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Patočka poukazuje na to, že původní kosmický charakter duše byl v průběhu evropských 

dějin v zásadní míře degradován na duši jakožto něco personálního. (V největší míře 

subjektivace je duch pojímaný jako pouhý intelekt.) 

Ducha Patočka chápe oproti duši jako konkretizaci individuálního postoje ke světu a životu 

skrze výkon. V novověké filosofii Patočka nejvýše hodnotí Hegelův výměr ducha, podle 

nějž je duch především svobodou, tj. „absolutní sebeprodukcí“.  

Patočka se také pozastavuje nad tím, jak tuto myšlenku svobody rozvinuli Fichte a 

Schilller. Kriticky namítá, že doposud byla ve filosofii svoboda lidského ducha pojata 

naprosto abstraktně. Svobodu ducha je třeba nyní důsledně promyslet jednak ve vztahu ke 

konkrétní existenci člověka ve světě, a také  ve vztahu ke konečnosti existence. Na tuto 

cestu konkretizace se vydal K. Jaspers tím, že pojem ducha interpretoval ve vztahu 

k pojmu existence. Podle Patočky tímto fakticky volně navazoval na myšlenky 

Kierkegaarda, a Patočka připojuje, že duch je syntéza těla a duše, tady syntéza časového, 

konečného bytí a bytí věčného.  

Duch ve vztahu ke svobodě je jen možnost, to znamená, že není nikdy dopředu dán, ale 

musí být uskutečňován (vykonáván). Sám výkon má bezprostřední vztah ke konečnosti, 

výkon je určen skrze smrtelnost.   

Ukazují se nám zde také bohaté inspirační zdroje, ze kterých Patočka čerpal. Proto jeho 

myšlení a pojmy nelze redukovat pouze na to, co skýtá filosofie Heideggerova, jakkoliv je 

právě tato filosofie Patočkovo nejzákladnější inspirací. V rámci filosofie existence se 

Patočka v této době (ve 30. a 40. letech) mimo Heideggera, Jasperse a Kierkegaarda 

intensivně zabýval například i G. Marcelem či J. P. Sartrem.  

 

 

3.2.3.  Smysl jako vodítko intencionální analýzy 

 

Při svém kroužení okolo kořenů evropského myšlení a pojmu ducha a duše Patočka 

zdůrazňuje, že ovšem neusiluje o určení podstaty ducha, nýbrž chce pohlédnout na 

historické významy tohoto pojmu. Stejně tak jako za pojmy, jimiž ducha popisuje moderní 

psychologie, tak i za pojmy, které lze načerpat ze studia filosofie a historie, je třeba hledat 

určitou hlubší, vnitřní souvislost, která by jakýmkoliv jednotlivým pojmovým 

charakteristikám dala celkový význam a jednotu. 

Vnitřní souvislost jednotlivých momentů duševní činnosti a pojmů, které ji popisují, se 

podle Patočky váže k tomu, že lidský duch je především směřováním k jistému cíli. Tímto 

cílem je smysl. V nitru lidského ducha pracuje tendence ke smyslu. Smysl obecně 

znamená, že člověk nějak rozumí svému životu (svému bytí) a že rozumí věcem. Rozumí 

věcem v tom, že slouží k praktickým účelům.  

Toto porozumění smyslu je v zásadě bytostným určením ducha. Což také znamená, že pro 

tento smysl má lidská bytost obecné předporozumění před veškerou výslovnou pojmovou 

reflexí, před veškerým teoretickým uvažováním. Z  tendence ducha ke smyslu, musí tedy 

také vycházet jak fenomenologický rozbor intencionálních aktů, tak i psychologický 

rozbor obsahů vědomí.  

Dodejme, že otázka smyslu je vůbec jedním z velkých témat Patočkova myšlení. 

Nepřekvapí, že se v souvislosti s otázkami smyslu odkazuje na Diltheye, který stojí na 

počátku vzniku moderní hermeneutiky. Patočkovo myšlení nemá však hermeneutický 

charakter jako myšlení M. Heideggera. Jestliže bychom uvažovali o Patočkově metodě, tak 

se podobá spíše jakémusi neredukovatelné a nekončící dialektickému postupu/pohybu. 



 Signifikantní je v souvislosti s Patočkovým filosofickým stylem například krátký text Čas, 

nitro, svět, tvořící jakýsi dvojstránkový dodatek Světa a předmětnosti.
45

 

 

 

2.3.4.  Pohyb pravdy a duch jako cesta sebe-uskutečňování   

 

Ve třetí části Nitra Patočka usiluje o maximální konkretizaci pojmu lidského ducha. Tento 

pojem formuluje v kontextu pojmů životního smyslu a výkonu. Patočka podržuje vymezení 

lidského ducha jakožto svobody, ovšem člověka chápe jako svobodu konečnou a vrženou, 

žijící a rozvrhující se ve svých možnostech. 

Svoboda lidského ducha primárně podmiňuje i dvě základní modality, jak se duch 

k existenci a světu vztahuje. Duch se může - a také tomu tak u odlišných lidí skutečně je - 

uskutečňovat, realizovat různým způsobem. Ovšem dvě základní možnosti, jak se člověk 

vztahuje ke světu a životu, kterých jsme se již výše dotkli, jsou tyto: Jednak se duch může 

vztahovat k tomu, co je bezprostřední, harmonické a jasné, tedy předmětné. Čím více se 

vztahuje k těmto možnostem, které se z temporálního hlediska nabízejí v časové dimenzi 

přítomnosti, tím méně je skutečného oduševnění, a tedy i otevřenosti pro možnosti, které 

život skýtá.  Pocit z bytí na světě, který se v kontextu tohoto vztahu k existenci dostavuje, 

se ohlašuje zejména jako nálada úzkosti a strachu. V rámci tohoto vztahu k existenci a 

světu mluví Patočka o lidském duchu jen jako o pouhé potenci. 

 

Životní úzkost, nebo přinejmenším strach, může být jistým způsobem překonán, domnívá 

se Patočka, v rámci druhé základní možnosti existence. Ovšem i sem pocit úzkosti, 

v jistých momentech, také vstupuje. Výrazně zdůrazněme, že právě tato druhá možnost 

existence přímo souvisí s pohybem k celku světa, s pohybem pravdy, který koná také 

umělec. 

Oproti předmětnému vztahu má ve svém nitru lidský duch možnost rozvíjet obecnou 

vnímavost pro své okolí, respektive rozvíjet citlivost pro okolní život a citlivost  pro 

vlastní bytí na světě. Z temporálního hlediska se tento modus existence vztahuje, 

nejobecněji řečeno, k časové dimenzi budoucnosti.  

Celkově k odvratu ( k prolomení předmětné existence) od předmětného, jasného, pevného 

a harmonického, tady k otevřenosti pro celek světa, dochází pouze na základě předchozího 

odhodlání, odhodlanosti.
46

 Ovšem primárně odvrat od předmětného, tedy pohyb pravdy, 

spočívá v pochopení konečnosti existence. Respektive v  pochopení a přijetí smrti, jakožto 

nejzazší existenční možnosti.  Teprve na základě pochopení tohoto faktu existence dochází 

k odhodlání. V této souvislosti Patočka v několika textech ze čtyřicátých let mluví 

například o Máchově klidném „vydržení“ podhledu do tváře smrti. Stejně tak do kontextu 
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Texty Nepřednětné a zpředmětnělé nitro, Svět a předmětnost, Nitro, čas, svět podle F. Karfíka 

vnitřně souvisejí. Navíc těmto třem textům také zřejmě předchází krátký úvod, nazvaný O dvojím 

způsobu filosofování.   Obecně se o těchto textech dá říci, že se v nich Patočka zabývá teorií 

subjektivity, stejně jako v textu, jenž jsme ze strahovské pozůstalosti uvedli jako prví, textu Nitro a 

duch.  O Nitru a duchu se  F. Karfík domnívá, že vznikl samostatně,  však tematicky přímo navazuje 

na přednášku Ducha a dvě základní vrstvy existence. 

 
46

  Některé z raných textů strahovské pozůstalosti sugerují pocit, že odhodlání nepramení ani 

tak z vůle, jako spíše z určité víry, přičemž zde víra není myšlena v striktně v náboženském smyslu. 

Duch je víra, říká v této souvislosti Patočka.  Jinde se ale zase zdá, že tím, co existenci motivuje 

k odhodlání, je touha po smyslu.  

  

 



„nepředmětného napjatého života“ klade způsob existence Dostojevského, Nietzscheho či 

Kierkegaarda.   

 

Pohyb pravdy (cesta nitra k sobě samému) je dlouhým a dopředu neznámým duchovním 

výkonem, píše Patočka. Je jistým tajemstvím, v rámci něhož nitro musí vykonat četné dílčí 

pohyby. Jinak řečeno to znamená projít různé stezky jako i slepé uličky, nitro musí 

usilovně hledat a otevírat své nejvlastnější možnosti. „Do nekonečna a zároveň do sebe 

sama je cesta ducha, vědění, jež není mrtvé, nýbrž pramenem života věčného.“ 47 

Pro další posun v otázce pohybu/cesty k celku světa, pohybu pravdy bude nejvhodnější, 

domníváme se, zaměřit se na téma časovosti na této cestě, vyplývající z  faktické 

konečnosti lidského života na světě.  Materiálem pro otázky časovosti nám bude text 

Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, který jak se zdá, přímo navazuje na Nitro a ducha. 

 

 

2.4. Nepředmětné a zpředmětnělé nitro: čas existence a pohyb pravdy  

 

Při čtení textu Nepředmětné a zpředmětnělé nitro jsme svědky toto, jak Patočka po tom, co 

v Nitru a duchu explicitně opustil Husserlovu transcendentální subjektivitu, opouští také 

metodu kontemplativní fenomenologické reflexe. Na její místo přijímá otevřenou strukturu 

zjevnosti bytí-ve-světě. Tato heideggrovská koncepce má být novou cestou k úspěšnějšímu 

uchopení původních fenoménům, a tím také k „tajemství bytí“.  

Skrze tuto „novou“ pozici se Patočka dále snaží kriticky vymezit vůči dosavadním 

poznatkům o lidském duchu v psychologii, ale nejen v psychologii. Kam a jak vysoko 

Patočka míří, prozrazuje například řečnická otázka, kterou si klade v úvodu textu.  Ptá se, 

jak se má jeho pokus o novou a radikálnější koncepci duševna ke: “...způsobům zachycení 

nitra, které máme před sebou v psychologii, fenomenologii, transcendentální filosofii, 

existenciálních teoriích?“48
  

 

Na první straně textu, který prý vznikl po roce 1939, Patočka přímo navazuje na 

nejpodstatnější poznatek z Nitra a ducha; na základní formulaci, a to, že jádro lidského 

ducha je objeveno jakožto podstatně nezpředmětnitelné, temné nitro.
 49

 Nyní si klade 

otázku, je-li možno - pokud je nitro lidského ducha v podstatné míře nepředmětné, a proto 

v poznávacích aktech v mnohém neobjektivovatelné- postoupit dále v pochopení jeho 

podstaty (bytnosti).  

Z hlediska filosofie umění je také relativně zajímavé, že Patočka dospívá k explicitnímu 

konstatování, že v umění, respektive v básnictví, dochází k daleko živějšímu, hlubšímu a 

adekvátnějšímu „zasažení“ podstaty nitra lidského ducha než v psychologii, která si obecně 

klade ambice být chápána jakožto věda.  

Své konstatování bohužel Patočka nijak nerozvádí, lapidárně jej prezentuje v jedné větě. 

Tvrzení o umělosti, neživosti a neadekvátní hloubce poznatků psychologie o duševnu, 

zakládá na úvaze o poznávacích metodách a prostředcích, kterými se psychologie 

k duševnu vztahuje. Přitom ale klade velký důraz na fakt, že základním motivem jeho textu 

v žádném případě není přímá kritika psychologie. Hlavní otázkou textu je spíše vztah 
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Nitro a duch, s.13 
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 Patočka, J., Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, Archiv Jana Patočky (3106-04), s. 1 
49

 V souvislosti s datací textu Srv. Karfík, F., Datace a uspořádání Patočkových rukopisů k filosofické 

systematice ze strahovské pozůstalosti zpráva pro pracovní kolokvium konaném v Archivu Jana 

Patočky 13.3.2009, AJP, Praha 2009 

 



 subjektu a objektu. Namísto dvojice těchto pojmů Patočka zavádí dvojici nitro a vnějšek 

(výraz), jimiž se propast, která mezi subjektem a objektem tradičně spočívá, pokouší 

překlenout.
50

 

 

Bylo by bezesporu zajímavé konkrétněji sledovat důvody, proč Patočka zpochybňuje  

psychologické zachycení nitra (jak zpochybňuje  metodu positivistického teoretické 

poznání ),  a zejména jeho domnělou nezaujatost. Ovšem to si zde nemůžeme dovolit. 

Zaměříme se pouze na Patočkovo filosofické uchopení otázek reflexe a času. Poukazem k 

reflexi se nám, doufáme, poněkud osvětlí a prohloubí význam, který Patočka přičítal 

uměleckému zachycení nitra. Pro umělecký výraz je velmi podstatné, že oproti 

teoretickému poznání vzniká bezprostředně/mimovolně a intuitivně. (Patočka o umělci pak 

hovoří jako o člověku, jehož pohled na svět je oproti teoretickému pohledu 

nezainteresovaný.) 

Celkově je však pro nás primárnější otázka času, jelikož se skrze ni dále posuneme 

v problematice pohybu umělce k celku světa, v problematice pohybu pravdy.
51

   

  

 

2.4.1.  Konkrétní čas existence a pohyb pravdy 

 

Pokusme se tedy nejprve fragmentárně exemplifikovat způsob, jakým Patočka k vzájemně 

provázané otázce reflexe a času přistupuje. Patočka píše:  
„To, co psycholog ve vlastní vnitřní zkušenosti konstatuje (svým chladným způsobem bez výčitek 

a úzkosti), je vždy minulé. Je banální poznatek, že introspektualita se odbývá veskrze v „aktech“ 

bezprostřední paměti, v tzv. retencích; a tyto retence, zadržující něco nezadržitelného v plné své 

původnosti, jsou nejplnějším svědectvím jeho uplynulosti, minulosti. Ve vší naší retencionalitě je 

mocí tohoto faktu cosi fatálního a tím tragického: fatálního a tragického ovšem pro toho, kdo v 

tomto proudu je bezprostředně umístěn, kdo je v něm přítomen; ale tím se psycholog nedává mást. 

To proto, že uměle zrušil spojení mezi vlastní minulostí a přítomností. Ve skutečnosti minulost 

není pouhým předmětem pro pohled, pouhou výplní vlevo od nulového bodu přítomnosti na časové 

úsečce. Konkrétní čas není nikdy čas psychologův. Psychologův čas může být „kvalitativní“ (…), 

ale to ještě není konkrece lidského časového života, kde minulost je něčím svazujícím a 

zavazujícím, neoddělitelným od konkrétního tíhnutí vpřed, z něhož pozorovatel v životě není 

vyňat, ale z kterého se psycholog jakožto pozorovatel se samozřejmostí vyjímá.“
52  

 

V návaznosti na tuto citaci tedy nejprve poukážeme na základní charakteristiku koncepce 

času, kterou Patočka ve strahovské pozůstalosti obecně uplatňuje. Poté stručně naznačíme i 

několik aspektů, vztahujících se k otázce reflexe, ke které výše uvedená citace rovněž 

odkazuje.  

 

Patočka v Nepředmětném a zpředmětnělém nitru explicitně zmiňuje, že se nechce a 

nemůže zabývat otázkou struktury času konečné existence. Ovšem proto, abychom 

pochopili pohyb existence k celku, pohyb pravdy, má otázka času existence naprosto 

určující význam.  
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  Přitom subjekt-objektové rozlišení, jako i rozlišení mezi prožívajícím a prožívaným, je běžnou 

výbavou fenomenologie - zřejmě Patočka myslí fenomenologii Husserlovu. 
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 Patočka  poukazuje především na vztah minulostní a přítomnostní dimenze času a nutno také dodat, 

že otázka času (času existence) a otázka reflexe spolu v Patočkových úvahách  bezprostředně a velmi 

úzce souvisejí. 
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 Patočka, J., Nepředmětné a zpředmětnělé nitro,AJP, s. 3 



Nejprve třeba říci, že Patočka i v otázkách času vychází z Heideggerovy Dasein-analýzy, 

v jejímž rámci je čas chápán jako samotný horizont bytí. Od toho se odvíjí i to, že Patočka 

psychologii nejvíce vyčítá, že čas pojímá jako jakýsi vnější rámec. Podle něj ovšem čas 

probíhá souběžně s výkonem existence, a tak je svou povahou něčím vnitřním.  Čas má 

vnitřní, subjektivní charakter a pojí se s nejhlubší vrstvou vědomí.  

Tento vnitřní subjektivní čas má vždy trojjedinou strukturu retence, prezence, protence, 

propůjčující všemu smyslovému vnímání jednotu. Proto také čas Patočka již v Přirozeném 

světě označuje za jednu z nejvýznamnějších otázek fenomenologie, možná dokonce za 

vůbec nejvýznamnější; čas propůjčuje všemu jsoucnu bytí. Ovšem na horizontovou 

trojjedinost, o níž Patočka také hovoří jako o struktuře očekávání, spatření a podržování, 

nelze časové vědomí redukovat. To z toho důvodu, jelikož čas lidské existence, jak ukazuje 

Heidegger, se různým způsobem časí.  

Proto je tedy v návaznosti na Heideggera, podle Patočky, konkrétní vnitřní čas existence 

daleko komplikovaněji a bohatěji diferencován a strukturován, než tak, jak si jej 

představuje psychologie či ještě také Husserl s Bergsonem, skrze jejichž rozsáhlé analýzy 

se čas stal opět jedním ze zásadních filosofických témat. Bergsonovu a Husserlovu 

představu o čase Patočka zastával ještě v Přirozeném světě. 

 

Otázka „časení“ času vyplývá z faktu, že existence má bytostně časový charakter. Vlastní 

čas existence, (cesta života), je vymezen momenty zrození a smrti. Tyto momenty jsou 

časem života a existence je mezi nimi proto napjata jako „luk“, čímž jsou oba krajní 

momenty „přechodného“ života na světě, strhovány do přítomnostní časové dimenze. 

Momenty smrti a zrození tak jsou přítomny v prožívání jakoby na každém kroku, vstupují 

do každého smyslového vjemu, domnívá se Patočka.  

Přítomnost naší minulosti se ohlašuje v každém nyní, minimálně v charakteru našeho 

rozpoložení. Oproti tomu moment smrti je do dimenze přítomnosti stahován, jelikož každá 

existence své smrti tak či onak rozumí a nějak se k ní ve veškeré činnosti vztahuje.  Buďto 

smrt výslovně přijímá, nebo vědomí konečnosti spojené s fenoménem smrti zatlačuje.  

Zatlačování smrti však také poukazuje na jisté porozumění jejímu smyslu.  

 

Z momentů zrození a smrti existence také rozumí sama sobě a svým skutečným životním 

možnostem. Základní dimenze času, ze kterých se čas existence časí, jsou tedy na jedné 

straně minulost a na druhé straně budoucnost. Minulost se pojí s fakticitou a tím, co nám 

bylo dáno (s možnostmi, které nám byly dány) - rodina, tradice, národnost. Tyto možnosti, 

které nás bytostně ovlivňují, přijímáme „jakoby“ pasivně.  

Budoucnost je naopak spojena s těmi možnostmi, které je možné, nikoli však nutné, 

realizovat. Tyto možnosti leží jakoby před námi. Heidegger tuto budoucností dimensi, 

„extazi“, spojuje s tzv. s možností „moci být“, moci být ve světě.   

 

Výrazně podtrhněme, že pro pohyb existence k celku světa je nejvýznamnější dimenzí času 

právě budoucnost. Poznatek, že pro reálnou a konkrétní existenci je budoucnost 

nejvýznamnější časovou dimenzí, učinil právě až Heidegger, domnívá se jeho žák W. 

Biemel.53 Podle Heideggera se autenticky uchopená existence  vztahuje ke svému bytí 

(časuje se) z budoucnosti, respektive z mezní možnosti existence ležící v budoucnosti. 

Touto možností je smrt, jakožto možnost nebýt (již) ve světě.  

Teprve je-li smrt poznána jako nejvýznačnější existenční možnost a je-li také přijata, 

dochází k plnohodnotnému časování existence, při kterém se do popředí dostává tzv. 
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Srv.  Biemel, W., Heidegger, Mladá fronta, Praha 1995, s. 71  

 

 



předběhová struktura rozumějícího rozvrhování. My se k detailnější charakteristice  této 

struktury dostaneme v následující části. Skutečnost, že i Patočka chápe čas společně 

s Heideggerem jako horizont bytí, dokládají například tvrzení o Máchově schopnosti 

klidně pohlížet smrti do tváře. 

Struktura času je tedy velmi komplikovaná a bohatá, čas je filosofickým tématem, čehož si 

podle všeho psychologie není plně vědoma. Budeme-li velmi hrubí, tak nepochopení 

povahy a složitosti času je jedním z důvodů, které odsuzují poznatky 

psychologie k neadekvátnosti, neživosti a umělosti.   

 

Nyní se ještě ve stručnosti pokusme naznačit některé aspekty Patočkova náhledu na 

problematiku reflexe. Reflexi se Patočka oproti času věnuje v Nepředmětném a 

zpředmětněném nitru relativně rozsáhle. Teorii reflexe ještě jistě nemá plně vypracovanou, 

ovšem podle všeho ji chápe jako velmi závažné filosofické téma, závažnou 

metodologickou otázku, kterou se snaží promýšlet. Patočka se zaměřuje především na 

otázku motivace reflexe. Motivaci reflexe odkrývá poukazem na vznik a smysl 

reflexe rámci každodenního života ve světě, každodenního obstarávání.  V této souvislosti 

Patočka klade důraz na skutečnost, že reflexe vzniká vždy výhradně v kontextu jisté 

konkrétní životní situace, jelikož život ve světě, mezi věcmi, je vždy situovaný. 

Předmět, na který se pozornost reflektujícího pohledu obrací, bezprostředně určují situace 

a rozpoložení v této situaci, tedy nálada. Reflexi a její předmět určuje bezprostředně to, 

v jakém se reflektující subjekt nachází emocionálním rozpoložení;  to, jak nám v konkrétní 

životní situaci je. Pro Patočku z toho především plyne, že v základu reflexe je nutně a 

neodmyslitelně zájem, zájem reflektujícího subjektu na vlastním bytí. Zájem na bytí je také 

jádro důvodu, proč podle Patočky není obecně možno hovořit o nezainteresovanosti 

reflexe. Vztah mezi já kladeným a kladoucím - objektem reflektujícího subjektu - je 

z důvodu zájmu založen na jisté vnitřní sympatii, říká Patočka.  Přitom se domnívá, že ani 

nejradikálnější filosofická reflexe se nedokáže od zájmu a s ním spojené sympatie oprostit.  

 

V souvislosti s tím, jak reflexe na rovině našeho každodenního vztahu ke světu vzniká, 

nám Patočka nabízí tento poměrně hezký „obraz“, ptá se: 
 

 „Proč a jak vzniká reflexe v předteoretickém životě? Na čistém nebi naší vnitřní krajiny, v níž samozřejmě, 

volně a nereflektovaně žijeme, objevil se a zhoustl mrak, pomalu zastínivší světlo původní nálady. Pojednou 

není dosti jasno na předsevzaté dílo. Nemohu dále; musím se obrátit a být tváří v tvář nenadálé překážce, 

musím ji zařadit, uchopit v jejích příčinách, tj. utvořit soud o tom, co ve mně čím bylo zklamáno, co to tudíž 

chtělo a chce, a proč. Cítím se s údivem proměněn; to není neinteresovaný pohled, nýbrž často pohled úzkosti 

a nedůvěry. Pomysleme na milujícího,…“ 
54

  

 

Zhruba takto vzniká reflexe v běžném, každodenním, předteoretickém životě. Nutno 

poznamenat, že na této reflexi je založeno i naše původní poznání světa.  Jsoucno je nám 

vždy skrze obstarávání, skrze praktickou činnost již nějak odkryto. Na tomto původním, 

předteoretickém poznání světa se pohybuje i každé poznání teoretické, do jehož pohledu 

již předešlá zkušenost o jsoucnu nevyhnutelně nějak vstupuje.  

Čistá reflexe je proto, podle Patočky, abstraktním výtvorem pozitivní vědy. Ani 

seberadikálnější filosofická reflexe, kterou představuje reflexe Husserlova, nemůže dospět 

k čistému předmětu, k čisté danosti nazíraných věcí. Reflexe je vždy prosycena nánosem 

předpokladů či zkušeností, právě proto, že jsoucno je nám vždy již nějak odkryto skrze 

praktické vztahování a zacházení s ním.  
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Patočka si je samozřejmě vědom, stejně jako Heidegger, že teoretické poznání vyplývající 

z teoretické reflexe sice nutně vyžaduje jisté vystoupení ze situace, ve které se existence ve  

světě běžně nachází.  Teoretické uchopení skutečnosti je tedy zaujetím specifického druhu 

postoje, ovšem Patočka, stejně jako Heidegger, také teoretické poznání považuje 

v posledku za jistý typ obstarávání, utilitární, praktické činnosti. A proto je tedy i 

teoretická reflexe, stejně jako reflexe v běžném životě, vedena tím, co Patočka nazývá 

sympatií. 

Proto je i teoretické poznání, které je vystoupením z „běžné“ existenční situace, vedeno 

také jistým interesem. Motivací k výslovnému poznání. Teoretické poznání je vedeno 

výslovným zájmem o poznání a není proto tedy možno mluvit o jeho čistotě, objektivitě a 

nezainteresovanosti. Oproti tomu umělecká činnost, jenž obecně není obstaráváním, 

protože jednak její primární účel není praktický, a zadruhé také není výslovným zájmem o 

poznání, zachycuje skutečnost daleko hlouběji, adekvátněji a živěji.  

 

Není v našich možnostech, abychom celou problematiku reflexe, skrze kterou především 

Patočka snaží řešit mnohé otázky vztahu subjektu a objektu, ukazovali v její složitosti. A to 

i přesto, že tato problematika vrhá více světla na nezainteresovaný postoj umělce ke světu 

a bytí; právě díky tomuto postoji je i umělecké zachycení světa tak hluboké, živé a 

adekvátní. 

 

Přidejme již tedy jen poslední aspekt, který podle Patočky dělá otázku reflexe ve vědě a 

filosofii i běžném životě filosofickým problémem. 

Problematiku reflexe – kterou Patočka chápe jako bezprostřední součást zvratu v existenci, 

nikoli jako názor, jak je tomu u Husserla  -  ztěžuje skutečnost, že zájem nesoucí reflexi 

vyrůstá z temného nepředmětného základu lidského nitra, a zpět se na něj obrací.  

Reflexivní paprsek je s tímto nepředmětným základem nitra proto do jisté míry v jednotě, a 

to je důvodem, proč při reflexi subjekt a objet splývají v nezřetelnost, nerozlišenost. 

V jistých momentech tohoto reflexivního průběhu splývají dokonce v jistou identitu. (K 

vzniku této identity mezi reflektující a reflektovaným, k jejich splynutí, vede podle 

Patočky sympatie -harmonizující sympatie).  

Předmět, na který se psychologická reflexe obrací, tak není něčím naprosto jasným a 

ohraničeným, ale naopak složitým transgresivním komplexem. To, co reflexivní paprsek 

objevuje, obrátí-li se do nitra lidského ducha, co v nitru objevuje a analyzuje introspektivní 

pohled psychologie, je složité nalézt: “…byť jen slovní výraz, poněvadž jeho 

neadekvátnost je zde podstatná, a každé slovní zachycení přináší již objektivní schéma 

vztahové, jež se na vidění aplikuje a je formuje a stylizuje.“
55

   

 

Nepřekvapí, že se Patočka kriticky vymezuje i vůči pojmům užívaným v rámci diskursu 

psychologie. Také pojmy, prostředek, skrze který se psychologie jako i každá jiná věda 

svého vlastního předmětu zhošťuje, odsuzují její poznatky o lidském duchu k neživosti.  

Proto, aby psychologie své poznatky mohla formulovat v jisté pojmové soudy, musí nutně 

živou vnitřní jednotu duševna členit v segmenty podřízené struktuře jazyka.  

Členitost jazykové struktury je určena poměrně jasně vymezenými významy, konotujícími 

s jednotlivými znaky, pojmy. Narušení původní živé jednoty, podle Patočky, ještě více 

prohlubuje i obecně vysoká abstraktnost pojmů psychologie. Přesněji řečeno, abstraktnost 

pojmů jako vědomí, já, pozornost, vůle, cit. (Mohli jsme si všimnout, že Patočka se těmto 

pojmů jaksi vyhýbá.)  
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Zhruba řečeno tedy pojmy běžného diskursu psychologie, společně s dalšími nedostatky 

v poznávacích metodách, a tím, že psychologie nehledá pojem smyslu existence, 

psychologii odsuzují k tomu, že dospívá jen k zvnějšnění nitra.  

Psychologie se pohybuje jen v oblasti toho, jak se nitro jeví navenek.  V oblasti  metafor, 

kterými je činnost nitra popisována.  Nedospívá však k podstatě duševního života, kterou 

je nitro. Jinak řečeno, psychologie i reflexivní transcendentální fenomenologie jsou 

odsouzeny k tomu, že jakoby jen narážejí  pouze na empirické já a  kloužou po jeho 

povrchu.   

 

Na kritice základních východisek, metod a prostředků psychologie, stojí i jediný výraznější 

poukaz na umění, obsažený v Nepředmětném a zpředmětněním nitru. Podstatu života 

lidského nitra v jeho skutečném průběhu zasahují do daleko větší míry jiné lidské činnosti 

než psychologie.  Mezi tyto činnosti Patočka řadí také umění.  Psychologické poznatky o 

duševnu jsou navíc právě uměním inspirované a na něj odkázané. Patočka píše: 

 
”…duševní život pojatý jako předivo ze zážitků, kriticky vypracovaných psychologickou naukou, nemá v 

sobě nikdy té hloubky a adekvátnosti, kterou se vyznačují určitá básnická, mravní, náboženská zachycení 

nitra. Vše, co v psychologii od jejího vzniku jako „objektivní vědy“ je plodného, vychází přímo nebo 

nepřímo z této trpké zkušenosti.”
56

 

 

Mimoto se Patočka velmi krátce zmiňuje o formě, jakou je skutečnost zachycená 

v umělecké tvorbě člověku prostředkována.  Což vůbec není nevýznamný aspekt 

uměleckého díla, ba právě naopak. To, co je uměleckým výrazem zachyceno, je 

recipientovi prostředkováno sugestivním způsobem. Umělecký výraz má sugestivní moc, 

říká Patočka ve Světě a předmětnosti. Tedy i sugestivnost odlišuje umění od toho, co 

prezentuje vědecké a teoretického poznání.    

 

Pokusíme-li se v souvislosti s tím, co nám Patočka v předešlých dvou textech nabídl, o 

negativní vymezení, tak se dá říci toto. Věda, respektive psychologie, jelikož nehledá ideu 

smyslu lidské existence, člověka nejčastěji chápe jako biologický objekt, jehož cílem je 

především uspokojení půdových vášní. Nedokáže (tudíž) smysluplně popsat ani plně 

opodstatnit to, co v rámci své existence ve světě člověk zakouší; tedy city, vášně - napětí, 

bolest, úzkost, strach, radosti, naplnění, klid či štěstí - které jsou součástí každodenního 

dramatického boje lidského nitra na cestě k sobě samému. 

Jen umění dokáže adekvátně - v dostatečné hloubce vyplývající v důvěrné obeznámenosti 

předmětem, který je vyjádřen - živě a autenticky, zachytit existenciální drama sebenalézání 

a sebeuskutečňování nitra ne jeho cestě světem.  ( Nitra, o němž se Patočka také jednou 

vyjádří, že je světem.)  

Podle Patočky psychologie zmíněné duševní momenty v zásadě zasazuje do 

vykonstruovaných souvislostí. Filosofie, aspoň ta Patočkova či Heideggerova, vnitřní život 

a život ve světě, zdá se, vyložit a objasnit dokáže, a to zejména skrze výklad smyslu lidské 

existence. Ovšem pojmová filosofická interpretace není tímtéž, čím je samotné zasažení 

života odehrávající se v umění. Navíc filosofie a věda obsah poznání neprostředkuje 

člověku sugestivní formou, poukazující k hluboké a intimní obeznámenosti s tím, co je 

vyjadřováno.
57
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 Podle našeho názoru se některé z Patočkových narážek na umění, také vyznačují jistou podobností 

s myšlenkami H. Bergsona.  Jeho dílo Patočka znal velmi podrobně, což dokládá již bibliografii jeho disertace. 

Bergsonem je umění chápáno, jako sugesce části vnitřního trvání, jako splynutí životních pohybů. Tato sugesce 

části vnitřního trvání se děje skrze rytmus, podložený rytmicky upořádanou strukturu uměleckého díla. Přitom, 



2.4.2. Výkon a možnost jeho zachycení uměleckým výrazem 
 

Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, kterým jsme se doposud zabývali, je text o třech 

částech. V druhé a třetí části se Patočka zaměřuje na prohlubování významu pojmu 

výkonu, čímž je objasňován i pohyb existence k celku světa, pohyb pravdy. Výkon Patočka 

označuje za jeden z nejvýznamnějších pojmů soudobé fenomenologie. Na pozadí výkonu 

se dále také ještě více ukazuje umělost psychologického zachycení nitra, čímž vyniká 

význam zachycení nitra v umění. 

  

Je to právě výkon, odhodlaná a vědomá nasměrovanost k jistým cílům, co dává vznik a 

formu pojmu já, tak často diskutovanému jak ve filosofii tak psychologii. Bytnost já se 

objevuje až v rámci konkrétní individuace, podmíněné výkonem předbíhajícím ke své 

nejvýznamnější možnosti, kterou je smrt. Já tedy není substanciálního charakteru, 

zdůrazňuje Patočka. 

A jelikož já není substancí, spočívá v něm jistá negativita a nutně se musí teprve 

realizovat. Negativita proto souvisí i s výkonem, pohybem směřujícímu k sebe-nalezení a 

sebe-získání, směřujícím k celku světa,.  

Ve výkonu se existence musí omezit, a to poměrně radikálně, jen na určité možnosti, 

naopak mnohých možností se musí vzdát. Musí se omezit například na oblast umělecké 

tvorby či filosofie nebo třeba řemesla. To je cena, kterou existence platí za svou konkrétní 

individuaci.  

Patočka říká, úloha/úkol, má své hranice.  

 

 „Možnost přichýlit se k jednotlivému je spjata s nutností odchýlit se od jiného jednotliva. Není žádné 

zpozorování, které by nespočívalo na opomenutí a zapomenutí. (…)Pouze pro uskutečnění vlastních 

možností, které jsou již otevřeny, nám dostupný, je tato trpnost bez významu. V širším smyslu však, hledě 

k našim předmětným možnostem, je tato trpnost rovněž čímsi plnocenným – neboť možnosti a nemožnosti 

jako takové, nikoli na přechodu k uskutečnění, jsou „dány“ právě tomuto trpnému momentu, trpnému 

chování. Slovem „chování“ je však též naznačeno, že trpnost není k já úplně hluchá a našemu já tak cizí, jako 

dění jinému v jiném planetárním prostoru. I v trpnosti se chováme a chování je ve smyslu zcela obecném 

rovněž výkon.“
58  

 

Sama cesta, pohyb existence k celku světa, navíc vede po odlišných steskách a uličkách. 

Na této cestě je třeba snažit se poznávat, a to, co se osvědčuje uchovávat. Peripetie, 

komplikace, poklesky, bloudění a následné drama na této cestě jsou tím, co tvoří konkrétní 

obsah lidského nitra.  

 

Teprve v rámci výkonu, cesty k celku světa, tedy pohybu pravdy, můžeme chápat smysl 

předmětné syntézy (předmětnosti),  kterou v nitru objevuje introspektivní pohled 

psychologa. A jelikož předmětnost psychologií objevovaná v nitru ducha není 

interpretována z procesu sebe tvořícího se bytí ve výkonu, tak jsou jednotlivé obsahy 

vědomí zasazovány do vykonstruovaných, tedy umělých a neadekvátních souvislostí.  

Oproti tomu v umění, kde nejde o výslovné uchopení nitra, v umění které není motivováno 

touhou po poznání, ale je výrazem spontaneity lidského ducha, je sám výkon zachován.  

V umění je zachován výkon, který principielně nemůže být dán ve vnitřní zkušenosti,  

                                                                                                                                                         
ale sama estetická recepce uměleckého díla nastává až na základě předešlé sympatie, sympatie mezi objektem a 

subjektem vnímání. Srv. Bergson, H., Čas a svoboda, Praha 1994, s. 16 až 21 
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jelikož je ve svém základě nepředmětný. Tím, že je zachycen výkon, musí být zachyceno i 

nitro.
59

 

 

Netřeba již dále Patočkovy narážky na problematiku umění komentovat, aby bylo jasné, že 

svůj náhled formuje v blízkém vztahu k základní existencionální struktuře, již Heidegger 

v Bytí a času nazývá starostí. 60
 K otázce ontologické skladby struktury starosti, jednotící se 

v autentickém časování, nás přiblíží text Svět a předmětnost, tematicky přímo navazující na 

Nepředmětné a zpředmětněné nitro, ke kterému nyní přistoupíme. 

 

 

    2.5.  Svět a předmětnost: vztah subjektu a objektu, struktura starosti, aisthesis 

 

Ve Světě a předmětnosti, dalším kratším textu, tvořícím první část strahovské pozůstalosti, 

nenacházíme téměř žádný explicitní odkaz na umění. Tento text, také pravděpodobně 

napsaný v letech 1936 až 1939 využijeme však k tomu, abychom více objasnili ontologické 

základy struktury starosti, na jejímž pozadí Patočka promýšlí pohyb k celku světa, pohyb 

pravdy.
61

  

Struktura starosti souvisí s otázkou, „jak jsme“ ve světě, a právě to nám Patočka ve Světě a 

předmětnosti poodhaluje. Co je svět a jak jsme ve světě, Patočka ve Světě a předmětnosti 

odhaluje nejprve skrze otázku vzniku předmětnosti/předmětné syntézy. Při našem postupu 

ke struktuře starosti tedy také u této otázky začneme. 

Dále ale také předznamenejme, že ve Studii k pojmu světa, ke které přistoupíme 

v následující kapitole, se Patočka o básníku metaforicky vyjádří jako o indiferenci mezi 

subjektem a objektem. Toto tvrzení je pochopitelné právě v kontextu Patočkova pojetí 

předmětné syntézy, který je přímo spojena s otázkami smyslovosti. Básník je indiferencí 

subjektu a objektu díky své jedinečné vnímavosti, sensitivnosti. Proto je pro nás zajímavý 

také Patočkův náhled na otázky smyslovosti/aisthésis, kterým je věnována druhá část Světa 

a předmětnosti. 

 Svět a předmětnost nám tedy poslouží nejen k objasnění základů struktury starosti, ale 

také poukáže na otázky smyslovosti, které jsou pro nás zajímavé, jelikož umělec/básník, se 

v rámci Patočkova náhledu vyznačuje jedinečnou vnímavostí. Dodejme, že v celé 

Strahovské pozůstalosti se Patočka právě ve Světě a předmětnosti ke smyslovosti, v jistém 

smyslu, vyjadřuje nejkonkrétněji.    

Nyní přistupme k otázce předmětné syntézy. 
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skrze zaměřování ke konkrétním předmětnostem, ve výkonu se individuací existence. Tyto poznatky 

umožňují vykročení k základní filosofické otázce, kterou Patočka v tomto textu formuluje jako otázku 

co je bytí.   

 
60 Ve starosti se podle Heideggerova názoru jednotí základní strukturní momenty existence, takzvané 

existenciály či extáze, které konstituují otevřenost pobytu ve světě. Jelikož je existence bytostně 

časové jsoucno, tak se starost realizuje jakožto časování. Časování autentické, předbíhající ke smrti, se 

vyznačuje opakováním, obnovováním, uskutečňováním a tvořením. Časování neautentické existence 

doprovází nerozhodnost s těkavostí, zpřítomňováním a vyčkáváním na to, co jakoby přijde z vnějšku 

či uspokojení s tím, co již život má.  
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  V souvislosti s datací textu Srv. Karfík, F., Datace a uspořádání Patočkových rukopisů k filosofické 

systematice ze strahovské pozůstalosti zpráva pro pracovní kolokvium konaném v Archivu Jana 

Patočky 13.3.2009, AJP, Praha 2009 

 



      2.5.1 Básník jakožto indiference subjektu a objektu a otázka předmětné syntézy 
 

Patočka již v Nepředmětném a zpředmětněném nitru zdůrazňuje, že neexistuje v zásadě 

žádný čistý předmět (až na ideality). Předmět je výsledkem syntézy, která je korelativním 

protějškem výkonu existence.  Jinak řečeno výkon vrhá na svět praktickou perspektivu, 

skrze kterou teprve věci dostávají svou pravou podobu - ukazují se „jako něco.“ Podle 

Patočkova názoru se tedy jen skrze výkon, který je ve svém jádru nepředmětný, setkáváme 

s věcmi, ale vůbec i se vším tím, co nejsme my sami.  

Velmi podstatné je, že Patočka obecně rozlišuje několik typů předmětné syntézy, a to 

podle odlišné struktury a významu jsoucna. Například přírodnina, jelikož má jinou vnitřní 

stavbu/ strukturu než věc praktické funkce či idealita, umožňuje jiný typ (hloubku a šířku) 

předmětné syntézy. Podobně i druhý člověk je jsoucnem specifické vnitřní stavby, což 

určuje způsob, jak jej můžeme předmětně vnímat. 

V rámci předmětné syntézy žije a pohybuje se horizontové vědomí, horizontová 

intencionalita. Tvorba předmětnosti je proto záležitost explikace/odemykání vnitřních 

horizontů věcí. Horizonty jsou rezervoáry možných konkrét, jež je možné explikovat. 

Explikovat vnitřní horizonty věcí/jsoucen znamená odkrývat a vynášet na světlo to, co se v 

nich skrývá; co se skrývá v nitru jsoucen.  

 

V souvislosti s tvorbou předmětné syntézy je podstatné, že pouze ideality, abstrakta, podle 

Patočky v zásadě nemají žádné nitro a tedy i vnitřní život. Jsou to, zhruba řečeno, čisté 

předmětnosti. Mimo tyto entity vnímáme všechny ostatní věci/jsoucna v osobním vztahu, 

jako jakési partnery vlastního života ve světě. Předmět není jaksi jen předmětem, jen 

prostředkem,  neživou věcí:“… nýbrž,  aby se tak řeklo, rovněž „partnerem“, čímsi svébytně jsoucím, 

čemu spontánně přikládáme vlastní, od našeho oddělený „život“. Naproti tomu abstraktní a obecné 

předmětnosti, mathematica, universalia, eidé a eidetické vztahy vlastního nitra nemají, nejsou, mluveno 

určitou mluvou odborné filosofie, o sobě a pro sebe, nýbrž pouze pro jiné.“
62

   
 

Podtrhněme, že tedy nejen člověk, ale v zásadě každá věc/jsoucno (mimo ideality), má jisté 

nitro (které je jeho základní ontologickou vrstvou), a pak také vnějšek, výraz. Nitro a 

vnějšek/výraz k sobě náležejí korelativním způsobem.  Korelace nitra a vnějšku je, zdá se 

nám, fundamentálním aspektem Patočkovy ontologie třicátých a čtyřicátých let. 

 

Každá věc má nitro a vnějšek, tedy svůj zjev. Právě i k tomuto nitru se v posledku vztahuje 

předmětná syntéza a sní i pohled ducha, smyslové vnímání, a zejména poetická evidence. 

Ještě jednou připomeňme Patočkovo rozlišení odlišných typů předmětnosti: 
„Možno rozeznávat tyto různé a navzájem nepřevodné významové stavby předmětné: 

„1. Předmětně-podmětné – partner (příroda–bližní), 2. Podmětně-předmětné – vlastní „stavy“, 

„děje“, „vlastnosti“, „osobnost“, 3. Potřeby (předmětně-podmětné, ale s ignorováním subjektivní 

stránky předmětnosti) 4. Ryze předmětné – abstrakta, idealia. 
Dogmatický solipsismus redukuje všecky tyto typy předmětného významu na jediný – typus ryzí 

předmětnosti, k tomu ještě zbavený modu „pro kohokoli“, čímž ovšem ochuzuje a modifikuje význam jiných 

předmětných staveb.“
63

  

 

Tuto koncepci tvorby předmětné syntézy tedy uvádíme především proto, jelikož Patočka 

ve  Studii k pojmu světa  básníku přičte  jedinečnou schopnost pronikat  do samotného nitra  
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  Svět a předmětnost, AJP. s. 2 
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věcí. Umělec je, podle Patočky, schopen pronikat do nitra jsoucna - k vnitřnímu životu 

věcí a jejich podstatě;  „…básník je indiferencí objektu a subjektu, básník je posledními a 

jedinými ústy mocností přírody.“
64

  

 

 

2.5.2. Základy struktury starosti a pohyb pravdy 

 

Předmětná syntéza nás ovšem, jak jsme řekli v úvodu této části, přivádí k základům 

existenciální struktury starosti, v jejímž základě Patočka promýšlí pohyb k celku světa, 

pohyb pravdy. Každá předmětná syntéza totiž může vznikat až teprve v jistém celku 

porozumění. Tento celek je podle Patočky původním světem existence, a právě v 

postupném zkoumání vztahu existence a světa se demonstrují jednotlivé momenty starosti.   

 

Patočka nejprve formuluje svůj fenomenologický náhled na svět. Svět je celek 

porozumění, panující vnímání, rozumění, souzení, které existence neustále koná. Ve 

fenomenologickém smyslu je původní svět jednotná souvislost, ale nikoli něco jako 

pojmově artikulovaná významová souvislost - to by byla souvislost předmětného 

charakteru. Svět je významová souvislost v nepředmětném (temném) smyslu. V  rámci této 

významové souvislosti se jednotlivá jsoucna a vjemy nejenom teprve vůbec mohou 

zjevovat, ale také sem posléze zapadají. Svět jakožto významová souvislost je horizont 

horizontů, do kterého všechny dílčí horizonty spadají. Svět je podmínkou zjevnosti, a proto 

je nejvýznamnější filosofickým fenoménem.   

Svět je tedy s námi při každém našem pohybu, při každém vjemu, jako jeho podmínka. 

Svět panuje tvorbě předmětné syntézy a také průběhu našeho života. Panuje možnostem a 

strategii rozvrhování existence ve světě. Sám svět se však nikdy nemůže stát předmětem 

našeho pohledu, jelikož pro něj nemáme smyslového názoru; nemůže být daností, 

nemůžeme jej tematizovat (objektivovat). Je atematický, a jakmile se o objektivaci světa 

pokusíme, jakoby se nám najednou začne ztrácet, zapadat.  

 

Je ovšem otázka, jak přesněji ke světu přicházíme? Patočka, ve snaze pochopit fenomén 

původního světa, důsledně upozorňuje na etymologickou souvislost mezi českým pojmem 

světlo a svět. Jestliže je svět významový odkazový/referenční rámec (význačnosti a 

dostatečnosti), je světlem, v jehož jasu je člověku umožněno rozvrhování, sama celková 

životní pouť, a také pohyb k pravdě.  

Jak tedy existence, respektive lidský duch ke světu přichází? Patočkova odpověď je pro 

nás relativně temná. Jednak říká, že ke světu nepřicházíme jako k věcem, které jsou proti 

naší existenci něčím vnějším, které se staví proti naší smyslovosti. Ke světu podle jeho 

názoru přicházíme již skrze to, že jsme centripetálně-centrifugálním pohybem ze sebe ven 

a zpět. Díky tomu jsme vykloněni do světa; jsme pro svět nějak otevřeni. Patočka píše: 
„… vskutku není základní svět ničím jiným než světlem, které sice námi – tím, co jsme označili jakožto cestu 

– jest umožněno, na druhé straně však cestu opět umožňuje tvorbou orientace, porozuměním tomu, co nás 

obklopuje, co v nás se tvoří, pod jakým pohledem a dohledem. Pouť sama tvoří si své světlo a světlo je ne-

dílná část samé pouti.“ 
65
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Jelikož se nám obecně zdá v této otázce Patočka relativně temný, tak otázku původní 

vykloněnosti existence do světa reduktivně objasníme odkazem k Heideggerově analytice  

bytí ve světě. Do světa je pobyt podle Heideggerova názoru vždy již nějak vykloněn skrze 

tzv. extáze či existenciály, které jsou základní a stejně původní strukturní momenty 

existence. Tyto strukturní momenty, v rámci Heideggerova diskursu, zpřístupňují pobyt 

jakožto otevřenost. Existenciály mají odemykající funkci. Skrze vykloněnost do světa se 

člověk zdržuje mimo-sebe, je mimo sebe existováním v extázích. V souladu s tímto tedy 

pro Patočku „Já“, duch, není ničím do sebe uzavřeným, ale je se světem  v dynamickém 

korelativním vztahu.  

Člověk je světlem, člověk je světelnou bytostí. Svým rozvrhem si svítí na cestu života, na 

svět skrze jehož výklad, se setkává sám se sebou. 66 

 

Člověk je tedy do světa vždy nějak otevřen, a podle všeho se zdá, že navíc přirozeně  chce- 

má zájem - o bytí v odemčenosti. Existence usiluje o odemčený přístup k co nejvíce 

životním horizontům, k možnostem. Přístup k možnostem existenci dodává svobodu. 

Existence usiluje o svou odemčenost jako svou základní možnost moci být - moci být sám 

sebou.  

 

V textu Svět a předmětnost Patočka určuje tři dimenze či dimenzionální komplexe, ve 

kterých se nám původní svět otevírá, ve kterých se setkáváme s původním světem. „Světlo, 

kterým je svět, lije se ve třech proudech či (…) dimenzích…“67
 Ve stejně původních 

dimenzích, skrytých v původně nerozlišených náladách.  Dodejme, že tyto tři dimenze, ve 

kterých se nám zpřístupňuje svět, jsou modifikací výše uvedených existenciálů, na nichž 

spočívají základy struktury starosti.  

Patočka začíná u naladěnosti vycházející z fakticity. Na význam sladěnosti/nálady ve 

vztahu ke světu jsme narazili již v první kapitole, ovšem potrhněme, že ve srovnání 

s Přirozeným světem se v  textu Svět a předmětnost setkává s velkým prohloubením 

významu a smyslu nálady a náladovosti. Nálada není pouze zabarvení našeho vnímání, 

není jen emocí, tedy jistou iracionální složkou psychiky, duševna.  

Když Patočka ve Studii k pojmu světa hovoří na stejné téma, vztahuje naladěnost k dimenzi 

nazvané „Nitrosvět“. Nitrosvět představuje individuální, historickou (časovou) souvislost, 

individuální historii toho kterého jedince. Nálada je tedy spojena s minulostní dimenzí 

času, a proto tedy také souvisí s podstatou toho kterého nitra. S jeho faktickou situovaností 

do světa, určenou konkrétním okolím, do něhož je existence vržena. 

V náladě jsme vždy přivedeni před sebe samé.  Nálada nám dává na srozuměnou samotný 

fakt, že jsme, že jsme tu, že jsme ve světě, a přitom nás zasahuje přímo fyzicky. Nálada 

zasahuje naše tělesné pocity. Dodejme, že Heidegger o náladě říká, že má bezprostřední 

odmykající funkci.  

 

Nálada také nemá jen personální charakter. To, jak nám je, jak se cítíme ve svém 

„pobývání tu“, ve svém vynacházení se na světě, přímo plyne z faktu, že na světě nikdy 

nejsme sami.  Jelikož je existence vždy spolu-pobytem, je nálada určena také vztahem 

k jiným osobám, zejména k těm, které jsou našemu nitru nebližší. Přesněji řečeno, naši 

náladu určuje jednak to, jsou-li nám naši blízcí, ti, k nimž nás poutá citová vazba, láska,  
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vzdáleni či naopak na blízku, a zadruhé to, jak našim blízkým je. Vztáhneme-li naladěnost 

k situačnosti existence, dá se říci, že existence se ve svých náladách na věci svého okolí  

patřičným způsobem ladí. To, co v okolním světě svou významností a dostatečností 

odpovídá potřebám či touhám existence, se ze světa odráží jako předmětnost. Jinak řečeno, 

předmětnost je podle Patočky to, co září jako možnosti v naší konkrétní situaci. 

(Porozumění těmto možnostem je také tvorbou, podotýká Patočka.) Předmětnosti mají tedy 

individuální a relativní situační význam. Přitom každé naladěné rozpoložení má jinou 

věcnou šířku; jsou význačné a povznesené nálady, do kterých vstupuje jakoby celý svět. 

Jsou i takové, kdy se celý svět koncentruje do hrozivě nehostinného chladného pokoje, do 

chladných čtyř stěn.   

 

Z naladěného rozpoložení plyne druhá dimenze, ve které se nám původní svět, podle 

Patočkova názoru, zpřístupňuje. Naladěné rozpoložení určuje porozumění naší situaci a 

věcem našeho okolí, určuje, jak k nám věci promlouvají. V této souvislosti Patočka píše, že 

každá životní poloha/rozpoložení: “…je okruh určitého životního „účelu“ a jeho „prostředků“, jako 

které se v ní předmětnosti objevují; nejsou to ovšem jen prostředky ve výslovném a kladném smyslu slova, 

nýbrž právě tak překážky, příležitosti kladné a záporné, to, co našim nejtajnějším přáním odpovídá, 

předstihuje je, zůstává daleko…”. 68 
Pro větší jasnost opět dodejme, jak je to s porozuměním u Heideggera. Porozumění věcem 

primárně zjevuje fakt, že život má rozvrhový charakter, že může být (moci být), že se 

může rozvrhovat ve svých možnostech.  Skrze porozumění je otevírán životní prostor, a to 

jak pro zjevnost jsoucna, tak pro zjevování vlastních možností.  

Heidegger, kterým se Patočka inspiruje, rozumění definuje jako pohled prosvětlující pobyt 

na světě. Porozumění v sobě má existenční strukturu rozvrhu, proto porozumění 

možnostem je rozvrhujícím se porozuměním. Patočka však Heideggerovo vymezení 

porozumění rozšiřuje, zdá se nám. Porozumění přímo spojuje také s citlivostí pro živé a žití 

(bytí) v živém. Citlivost, otevřenost, porozumění pro živé, se zdá být výraznou vlastností 

uměleckého, básnického pohledu na svět. 

Jestliže z temporálního hlediska nálada vychází z minulostní dimenze času, fakticity 

odkrývající vrženost existence do světa, tak rozumějící rozvrhování vychází z budoucnosti, 

existenciality. Tak jako má každá nálada své porozumění, má také každé porozumění svou 

řeč, říká Heidegger a i toto Patočka od něj přijímá;  upadající existence „vede řeči“.  

 

Třetí dimenzí, ve které se setkáváme se světem (která nám odemyká původní svět), která 

konstituuje naše bytí ve světě, „bytí tu“ a skrze kterou se nitro explikuje, je u Patočky 

lidské společenství. Patočka tuto dimenzi příznačně nazývá „sousvětí“.  Smysl světa a 

jsoucna se takto skrze intersubjektivitivní dimenzi sousvětí stává něčím nerelativním, 

nenahodilým či subjektivním. Skrze sousvětí věci/jsoucno dostávají „objektivním“ ráz.  

Tím ale vidíme, že v dimenze sousvětí nejsme jen s druhými, ale i s věcmi - jsme u věcí a u 

druhých. Proto také s vědomým ohledem na druhé - jednak nahodilé individuality, dále 

naše spolupracovníky, přátele a ty, se kterými jsme bytostně spojeni - své životy žijeme.  

S ohledem na druhé prožíváme, jednáme a stejně tak také tvoříme, a to třeba i umělecká 

díla. Patočka píše: „Mohlo by se pak dokonce říci, že určitá např. umělecká díla, verše nebo hudba, jsou 

tvořena pod zrakem vyšších bytostí nebo naopak démonů, což ovšem s „reální“ skutečností takových bytostí 

nemá nic společného; a zřejmé jest rovněž, že život křesťanův jest žití před pohledem Božím, pronikajícím 

nejtajnějšími záhyby srdce.“ 
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Dodejme, že v souvislosti „se světem věcí“ Patočka říká, nejenom to, že ve výkonu, 

v rámci pohybu pravdy, existence explikuje věci, ale stejně tak z věcí existence zpětně 

explikuje i sebe samu. To, že je existence vykloněna do prostoru, znamená, že jako lidé 

žijeme ve věcech a věci žijí v nás. Toto je tedy detailnější aspekt rozvrhování existence do 

světa. V rámci rozvrhu, v rámci výkonu, se věci stávají anorganickým tělem existence. 

Svět a existence splývají v jednotu, a proto Patočka může o básníku hovořit jako o 

indiferenci subjektu a objektu. 

Skrze sebe-umisťování do světa získává existence sebe-stálost a své-bytnost. Svébytnost je 

schopností moci-být ze sebe sama, což dále znamená být svoboden. Jinak řečeno, výkon 

existence odehrávající se v rámci pohybu pravdy je nápor do věcí, je umísťováním se 

v prostoru, a tím i otevíráním prostoru pro svobodnou volbu životních možností. Toto 

splynutí se světem je současně výkonem objektivace 

Všimněme si, že zde opět konkrétněji vystupuje, jakým způsobem se Patočkova snaží 

překonat rozkol mezi objektem a subjektem, mezi vnějším světem a nitrem. Jakým 

způsobem se snaží promýšlet otázku bytí ve světě. Podstatná je zde sympatie a 

všeobjímající, universální živel života. (Subjektivní uzavřenost shledává jak u Husserla, 

tak u Heideggera.)  

Podobně jako Patočka nahlíží vztah existence k věcem, nahlíží i vztah k druhým. Ani ti nás 

podle jeho názoru neodcizují sami sobě do takové míry, jak se domnívá Heidegger (das 

Man). Nicméně i přesto je pro Patočku oblast, ve které se setkáváme s věcmi a s druhými, 

živlem vedoucím k zpředmětnění ducha. 

 

Tři výše uvedené dimenze, ve kterých se setkáváme s původním světem (nálada spojená 

s fakticitou, rozumějící rozvrhování s pojené s moci být a dimenze společenství), 

korespondují s heideggerovskou strukturou starosti, ze které vychází pohyb pravdy, který 

koná i existence umělce.  Konkrétněji se nám jednotlivé strukturální momenty starosti, jenž 

se jednotí v autentickém časování, ukážou v druhé části následující kapitoly.  

Toto je vše, co nám ve Světě a předmětnosti Patočka nabízí v souvislosti s ontologickou 

skladbou jednotlivých momentů starosti, ze které postupně buduje své tři pohyby 

existence, zahrnující i pohyb pravdy. Nyní přistupme k otázkám smyslovosti, jelikož 

umělec je v rámci Patočkova myšlení, nadán neobvyklou mírou senzibility, vnímavosti.  

 

 

 2.5.3.  Aisthesis a poetická evidence jako sympatetické harmonizující splývání  

subjektu a objektu  

 

Již jsme několikrát řekli, že umělec se oproti ostatním lidem, podle Patočky, vyznačuje 

jedinečnou sensibilitou. Pokusme se tedy krátce pohlédnout na Patočkův náhled na otázky 

smyslovosti/aisthesis. K těmto otázkám Patočku ve Světě a předmětnosti přivádí jak 

problém celkové povahy styku existence se světem, tak i problém tvorby předmětné 

syntézy. Každá předmětná syntéza, jejíž vznik je jedním z hlavních motivů Světa a 

předmětnosti, totiž vyžaduje jako svou podmínku nejenom významový celek, svět, ale také 

bezprostřední přítomnost určité materie či subjektu, na kterém se utváří. 

Můžeme také říci, že Patočka se otázkám smyslového vnímání rozsáhle věnoval již v  

Přirozeném světě. Ve Světě a předmětnosti, ale na problematiku smyslovosti nahlížel 

poněkud „odlišně“. V celé Strahovské pozůstalosti nacházíme pouze ve Světě a 

předmětnosti jasně a diferencovaně formulované základní teze k problematice smyslovosti.  



Základní teze Patočkova náhledu na problematiku smyslového vnímání jsou tedy tyto: 

Teze 1., „V aisthesi jde o kontakt s druhou bytostí, tj. naše porozumění bytostem se v ní 

setkává s něčím, co mu „odpovídá“, takže nám takřka z ní září zpět; totožností v různosti 

musí být vyznačena aisthese. „70  

Patočka si je vědom antinomie, kterou toto vymezení obsahuje: aisthesis je kontaktem, 

tedy bezprostředním dotykem s jistým subjektem. Je tedy prolomením odloučenosti 

subjektu a objektu. Na druhé straně, aby ke kontaktu mohlo vůbec dojít, je také třeba 

původního odloučení subjektu a objektu. Přesto Patočka důrazně trvá na tom, že aisthesis 

je primárně indiference subjektu a objektu.  

Aisthesis je cestou do niternosti, na jejímž dně dochází k  dotyku/kontaktu a splynutí 

života s životem. Právě proto aisthesis není nic neživého a redukovatelného na duální 

subjekt-objektové schéma, jak se děje v moderních vědách. V návaznosti na toto 

Patočkova druhá teze o aisthesis zní:“Aisthesis není žádná „věc“, ani není nic mrtvě 

objektivního jejím základem, nýbrž je podstatně v pohybu, přístupna „zjemňování“ či 

„konfusi“ podle potřeb a poloh, hlavně též „intelektuálnímu zpracování“.71 

 

Samotným „živlem“, kde se aisthesis odehrává, je prostor. Jinak řečeno, aisthesis vyžaduje 

smyslové pole, pole zjevnosti, ve kterém mohou vznikat formy smyslového názoru.  

Nakonec třetí základní teze vztahující se k aisthesis, zní:“ Kontakt v aisthesis je dotyk 

s životem, nikoli s pouhým vnějškem; vnějšek sám není nic jiného nežli tento kontakt.”
72

  

V tomto kontextu dodejme, že o několik let později, ve Studii o pojmu světa, Patočka říká, 

že aisthesis je možná pouze jako výraz. Výraz je korelativní stránkou nitra, a proto 

smyslově manifestuje, zjevuje jeho obsah. Výraz je tedy bází intencionálních vodítek. 

Výraz je tedy podle Patočky něčím, co určuje také formu předmětné syntézy.  

Zde opět narážíme na konkrétnější aspekty toho, jak se Patočka snaží o jisté řešení 

tradičního filosofického problému, kterým je propast subjektu a objektu. Jelikož se 

aisthesis a předmětná syntéza strukturuje na výrazu, který je korelativní stránkou nitra, tak 

aisthesis, přestože se odehrává v rámci subjektu, který akt aisthesis koná, nemůže být jen 

subjektivní, domnívá se Patočka. Aisthesis má, do jisté míry, naopak intersubjektivní 

charakter. 

 

Obecnějším předpokladem Patočkova náhledu na aisthesis je domněnka, že s bytností 

lidského nitra je spojeno porozumění pro život a živoucí. Aisthesis, celkový kontakt ducha 

a světa, jenž má jedinečnou hloubku zejména u umělce/básníka, se proto děje jako 

harmonické souznění nitra s okolním životem a současně také života harmonicky 

souznějícím s nitrem.  

Takto Patočka formuluje základní vrstvu aisthesis: „…základní vrstvou aisthesis je přece 

toto spoluznění, sympatie: vnímání jest svým základem sympatizování, účast na životě, 

který nás přesahuje.“
73
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Aisthesis je tedy sympatetické harmonizující souznění mezi subjektem a objektem. Co je 

orgánem sympatetického ladění a souznění se světem s přírodou? Nejsou to jednotlivé 

lidské smysly, ale je to tělo. Sympatetické harmonizující ladění se světem, ke kterému 

dochází nejčastěji v rámci poetické evidence, probíhá synesteticky.  

Jestliže ale Patočka zastává názor, že aisthesis je indiferencí subjektu a objektu, tak je 

nutno dodat, že tato indiference je především podmínkou možnosti aisthese. Indiference 

subjektu a objektu je mezním momentem aisthesis, ke kterému se dospívá jen výjimečně.  

 

Patočka mluví o dvou mezích indiference; aisthesis je možná jako dvojí indiference 

subjektu a objektu. To, co ale v této souvislosti nabízí, se nám zdá opět dosti temné. 

Předpokládáme, že jednak míní indiferenci objetu a subjektu v rámci lidského nitra 

samotného. Tuto indiferenci odvozujeme například z jeho úvah o reflexi; nitro je temný 

základ, ze kterého vychází každý paprsek sebe-reflexe, a kterým také tento paprsek splývá 

v identitu, indiferenci, a to skrze sympatii. Toto je tedy, zdá se, první indiferentní mezí 

aisthesis. Patočka tuto indiferenci popisuje jako čistý, ve vnitřním názoru nezachytitelný, 

nepoznatelný, do sebe uzavřený život - nitro. 

Předpokládáme, že druhou indiferencí subjektu a objektu, jakožto podmínkou možnosti 

aisthese, je indiference, ke které dochází při kontaktu dvou niter. K této indiferenci 

poukazovala výše uvedená Patočkova první teze o aisthesis: „V aisthesi jde o kontakt 

s druhou bytostí“.
74

 Aisthesis je kontakt, splynutí, jednota dvou niter.  

 

Celou problematiku předmětné syntézy a aisthesis, a také jedinečnosti poetické evidence, 

dělá ovšem srozumitelnější Patočkova koncepce přirozeného světa, respektive koncepce 

celku přírody. Zhruba řečeno je příroda, tvořící přirozený svět člověka, kvalitativně 

dynamickým proudem universálního, a tedy všeobjímajícího života. Tento universální 

život se pak manifestuje/vyjadřuje v zásadě již v primárních smyslových kvalitách, které 

příroda a přirozený svět skýtá; v základních smyslových kvalitách jako jsou například 

barvy. (Více se k této charakteristice přírody a přirozeného světa, kterou nejvěrněji 

zachycuje slovo poesie, básnická metaforika, přiblížíme hned v příští kapitole.)   

Cesta k celku takto pojaté přírody je možná – pokud vůbec – skrze harmonizující, 

sympatetické ladění. Připomeňme, že v Přirozeném světě Patočka zastává názor, že je 

filosoficky k celku snad možno dospět pouze metodou fenomenologické redukce.   

 

Jestliže je smyslovosti člověka, a nejčastěji pravděpodobně smyslovosti umělce, dána 

schopnost svobodně harmonicky splývat se světem v jakousi jednotu, tak proti této 

možnosti Patočka klade také opačnou tendenci smyslovosti. Skrze obě dvě základní 

tendence smyslovosti, které jsou od sebe podle Patočky neodlučné, lidské vnímání světa 

jakoby dýchá.  

Proti svobodné možnosti splývání nitra s nitrem, života s životem, proti pohybu 

smyslovosti, ve kterém mizí hranice mezi objektem a subjektem, staví Patočka 

tendenci protikladnou. Ta se projevuje jako snaha odlučovat se, diferencovat se, od všeho 

smyslového, tedy individuovat se.  

Čím je tato tendence smyslovosti podmíněna? Je podmíněna faktem konečnosti lidské 

života, jež člověka nutí k tomu, aby za svou existenci ve světě přijal zodpovědnost. Aby 

existenci uchopil jakožto úkol. Tak nemůžeme prodlévat například u krásných obrazů, u 

„čistých“ obrazů, které nám nabízí příroda. Konečnost nás nutí, abychom za svůj život 

přijali zodpovědnost, abychom rozvinuli své individuální životní možnosti. Proto jsme 

přirozeně nuceni pohlížet na věci z hlediska praxe. Hledět na věci z reduktivního hlediska, 
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 určeného vztahem k naší konkrétní individualitě. V rámci této tendence smyslovosti 

primárně žije aktová intencionalita. 

Teprve skrze aktovou intencionalitu, domnívá se Patočka, se ze světa, tedy z toho co je 

v základu kvalitativně dynamickým proudem života obklopujícím existenci, utváří 

universum transcendentních jsoucen, od člověka jakoby oddělených jsoucen. 

 

V závěru našeho pokusu o postižení hlavních aspektů Patočkova náhledu otázky 

smyslovosti/aisthesis můžeme říci, že Svět a předmětnost citelně prozrazuje, že Patočkovi 

ve třicátých a čtyřicátých letech nešlo jen o filosofickou antropologii a otázku bytí lidské 

existence, ale také o filosofii přírody.
75

  

V následující kapitole (kapitole III.) přistoupíme ke Studii k pojmu světa. Na jejím počátku 

navážeme zde na otázky smyslovosti a budeme se věnovat zejména otázce zachycení 

přirozeného světa v uměleckém výrazu, v umělecké tvorbě. V druhé části následující 

kapitoly se zaměříme na charakteristiku básnictví. V čtvrté, poslední kapitole se opět 

vrátíme k pohybu pravdy, respektive k rodící se podobě tří pohybů existence. 
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III. Studie k pojmu světa I.: umění a přirozený svět jako výrazový 

fenomén 
 

 

   3.1. Studie k pojmu světa: obecný charakter studie a rekapitulace předešlé kapitoly 

 

Nyní přistupujeme k nejsystematičtější a s největší pravděpodobností také nejvýznamnější 

části Strahovské pozůstalosti. Tato část pozůstalosti spočívá ve dvoudílném rukopisu (ve 

dvou sešitech) nazvaném Studie k pojmu světa. Podle F. Karfíka mohla tato studie 

vzniknout v letech 1944-1945.
76

 

Obecně lze o Studii k pojmu světa říci, že je Patočkovým pokusem o rozvinutí ontologie 

existence a ontologie přírody.  Centrálním pojmem studie je pojem život. Jedná o 

nejsystematičtější a nejambicióznější Patočkův filosofický pokus čtyřicátých let, který, zdá 

se nám, přesahuje otázky ontologie až ke kosmologii.  Závěrečná část studie se přitom 

rozpadá do poznámek a jen schematicky pojatých myšlenkových motivů. (Tím se 

prozrazuje i celková problematičnost Patočkovy snahy o překonání svých velkých učitelů.) 

 

V následující kapitole v několika krocích přistoupíme k tomu, co je ve Studii relevantní pro 

estetiku a filosofii umění. Zdá se nám, že to, co z hlediska filosofie umění a estetiky ve 

studii nalézáme, přímo navazuje na myšlenky z mladší části pozůstalosti. Než ovšem 

přejdeme k samotné Studii k pojmu světa, respektive k poukazům na umění v 

ní obsaženým, rádi bychom stručně zrekapitulovali předešlou kapitolou. 

 

Na začátku minulé kapitoly jsme nejprve, skrze text Duch a dvě základní vrstvy 

intencionality explicitně poukázali na Patočkovo prvotní explicitní charakteristiku 

umělecké činnosti, jakožto cesty k celku světa. Na tento motiv jsme navázali skrze text 

Nitro a duch, který nám ale také odhalil základní aspekty Patočkovy nově vznikající teorie 

subjektivity, spojené s pojmem nitra. Jakožto nejvýznamnější prostředek zachycení nitra 

lidského ducha se nám zde ukázalo umění. 

Následně jsme se skrze text Nepředmětné a zpředmětnělé nitro zabývali zejména časovostí 

konečné existence. A to z toho důvodu, že jsme časovost pojali jako nejpodstatnější rys 

lidské existence, odkrývající i další aspekty pohybu pravdy. V kontextu Nepředmětného a 

zpředmětnělého nitra jsme dospěli k názoru, že se obecně Patočkovy úvahy pohybují na 

půdě heideggerovské struktury starosti; dospěli jsme k názoru, že do rámce struktury 

starosti, Patočka klade i své pojetí poetické evidence a činnost básníka/umělce. 

Ve třetí části druhé kapitoly, tedy v předešlé části, jsme se jednak snažili přiblížit 

k základům struktury starosti. Dospěli jsme ovšem také k problematice smyslovosti, vztahu 

smyslovosti a světa. Předznamenali jsme, že básník/umělec má jedinečnou sensibilitu pro 

nitro/podstatu jsoucna ale i světa v celku. Že je básník/umělec jedinečným způsobem 

schopen se naladit na svět, harmonicky s ním splývat; splývat  v jednotu s nitrem věcí a v 

zásadě s celým přirozeným světem, jehož rámec je tvořen přírodou. 

 

A právě ve výše uvedeném  kontextu se ve Studii k pojmu světa Patočkovy teze výrazně 

posouvají a prohlubují. Patočka ve Studii k pojmu světa explicitně a navíc opakovaně tvrdí, 

že přirozený svět člověka, tak jak v něm subjektivně a tělesně žije, jak se vněm vynachází, 

je nejadekvátněji postižen právě v umělecké tvorbě, uměleckým „výrazem“. Domníváme 

se, že fakticky je toto v Patočkově díle první zcela explicitní tvrzení o tom, že umění  
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zachycuje přirozený svět. Cílem následující části bude v několika krocích postihnout 

způsob, jakým je v umění zachycen přirozený svět jakožto výrazový fenomén. 

 

 

      3.2. Umění a přirozený svět jakožto výrazový fenomén  

 

Nitro vystupující ve formě výrazu do vnějšku již ve Studii k pojmu světa přičítá Patočka 

v zásadě veškerému světovému jsoucnu.77 Z toho důvodu nyní přirozený svět člověka 

nazývá výrazovým fenoménem.  V této souvislosti je ovšem velmi podstatné podtrhnout, 

že výraz, jenž je možno postihnout v přírodě a přirozeném světě člověka, je pro Patočku 

fenomén života. To proto, jelikož výraz postihnutelný v přirozeném světě poukazuje 

k nitru, v jehož jádru spočívá jistá forma universálního života.  

Takto pojatý přirozený svět, přirozený svět jakožto výrazový fenomén je, jak jsme již řekli, 

nejadekvátněji zachycen v umělecké tvorbě, respektive v uměleckém výrazu. Patočka 

ovšem, jako i jinde, neposkytuje celkový pohled na tuto problematiku, opět hovoří o umění 

jen v nepatrných narážkách, které se pokusíme všechny citovat.  

 

Nejcennější poukaz k zachycení přirozeného světa v umělecké tvorbě, nacházíme v §. 14 

Studie nazvané Výraz. Zde se teorii výrazu Patočka věnuje nejsystematičtěji. Adekvátnost 

zachycení přirozeného světa v umění, Patočka, zhruba řečeno, ukazuje skrze srovnání 

znaku běžného textu, „ znaku v běžné knize“, a znaku ve výtvarném umění.  Běžné 

způsoby užívání pojmu, slova, jazyka - tedy  běžný výraz - tvořený znaky písmen abecedy, 

oproti uměleckému výrazu Patočka považuje za konvenční nástroj, prostředek, médium. 

Připomeňme, že to, z čeho v Patočkových očích plyne konvenčnost běžného jazyka, jsme 

se snažili naznačit na konci první kapitoly, v poukazu na Patočkovu filosofii jazyka.   

Tedy znaky běžného textu, znaky v běžné knize, jsou konvenční, píše Patočka.  
 

„Tím jsou však pouze z toho důvodu, že vyjadřují slova, tj. již hotový výklad, kdežto například 

socha, obraz, zvuk nemá takové ostře odlišené ryze materiálové základny. Nemůžeme nikdy říci 

například „tento pohyb, tato barva, tento interval značí to a to“, poněvadž výraz je tu přímý, není to 

výraz myšlenky prostředkovaný umělou abecedou. Jak to, že je například básnická řeč obdařena 

tou zvláštní schopností zachycovat přirozený svět s onou živou pravdivostí, která je jí vlastní? Říká 

se: oživuje metaforami skutečnost. Ale jak je možné takové oživení? Jak to, že jej sneseme, že 

nepůsobí nepravdivě, nýbrž naopak se nám bezprostředně vnucuje? Jen tím, že svět smyslový jest 

skutečně původně výrazový fenomen, že v něm všecka data žijí svým zvláštním skrytým žitím, že 

v něm není nic mrtvého.“
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Na této krátké zmínce o výrazu v umění je bezesporu třeba upozornit především na 

narážku na pravdivost uměleckého výrazu.  Nutno v této souvislosti také hned říci, že 

pojmy umění, výraz a pravda, klade do blízkého vztahu rovněž M. Heidegger ve své slavné 

přednášce Zrození uměleckého díla (Der Ursprung Des Kustwerkes). Heidegger tak činí  
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hned v  úvodní části přednášky v souvislosti s úvahou o odlišnosti běžné věci (náčiní, 

prostředku) od díla, uměleckého předmětu. Umělecké dílo se liší od běžných věcí právě 

tím, že něco vyjadřuje, tedy i zjevuje.
79

  Těžko však zde srovnávat Patočkovu krátkou 

narážku na umělecký výraz a Heideggerovo rozsáhlou a nanejvýš originální přednášku, 

která mimo jiné exemplifikuje jeho hermeneutickou metodu.  

Výše uvedená citace ze Studie k pojmu světa se fakticky vztahuje k prvnímu explicitnímu 

tvrzení v Patočkově díle, o tom, že umění zachycuje a vyjadřuje přirozený svět pravdivě. 

V minulých textech Patočka ve vztahu k zachycení a vyjádření skutečnosti v umění, mluvil 

pouze o adekvátnosti, hloubce či živosti, nikoli o pravdivosti.  

Podstatnou otázku, jakým způsobem Patočka chápe pravdu obecně a pravdu v umění, se 

pokusíme naznačit na konci části nazvané Umění jakožto přiblížení dálky.  V následujících 

odstavcích budeme pokračovat v obecném objasňování živosti v přirozeném (výrazovém) 

světě a živosti uměleckého výrazu.  

Také sám Patočka pociťuje, že je tuto živost třeba nějakým hlubším způsobem objasnit.  

Obecně v této souvislosti jeho odpověď zní, že je to z toho důvodu, jelikož: „..svět 

smyslový jest skutečně původně výrazový fenomén, že v něm všecka data žijí svým 

zvláštním skrytým žitím, že v něm není nic mrtvého.“80 Bezprostředně se toto obecné 

tvrzení snaží dále posílit odkazem k fenoménu pohybu. Lidský duch může podle jeho 

názoru pohyb zpozorovat v každém smyslovém datu, které se jeho smyslům skýtá.  

 

Co je výše uvedený fenomén pohybu? Zhruba řečeno je tento pohyb ve svém základu, 

vzruch života, procházející celou přírodou, celým světem.  Svůj původ má tento 

universální život v nitru přírody/fysis. Připomeňme, že jsme tento pohyb, vzruch života, 

zmínili již v minulé části. Hovořili jsme o proudu universálního života, majícího původ 

v nitru celku přírody.  Patočka mluvil o pohybu, resp. o životě, vyjadřujícím se již 

v základních smyslových kvalitách, jako jsou například barvy.  

Uveďme v této souvislosti několik příkladů. Patočka hovoří o barvách v exteriéru i 

interiéru: “…valeury barevné například jsou nabity děním a existují charaktery, zvláště náladové, 

které se neobejdou bez nich jako svých nositelů. Melancholie nebo rozjásanost krajiny jsou dány v 

jejích barevných a tvarových kvalitách a od individuálního dojmu této melancholie, této frenezie 

neodlučné.”
81 

Psycho-fyzicky na člověka například jedny barvy působí chladně, podle jeho názoru, jiné 

zas mohou třeba téměř pálit. Nálada či pocit, které v barvách postihujeme, obecně 

vyjadřuje míru živosti, kterou lze v nitru dané smyslové kvality syntetickým aktem 

smyslového vnímání, syntetickým aktem konstituce předmětnosti, odhalit. Do přímé 

souvislosti těchto pocitů a nálad náleží, že samo teplo Patočka chápe jako zdroj 

biologického života a naopak zimu spojuje s biologickou smrtí.  

Analogicky, jako je tomu s barvami, je tomu i s náladovostí krajiny: melancholická je 

podzimní krajina, hrozivě nehostinná zimní horská krajina, rozjásaná jarní krajina. Nálada, 

kterou postihujeme v krajině, především odpovídá míře života/vitality, kterou v ní 

odhalujeme/pociťujeme a krou nám snad i sama dodává. 

 

Uveďme ještě několik dalších příkladů výrazu poukazujícímu k nitru, a tedy i 

universálnímu životu, v oblasti v přírody a přirozeném světě člověka. Tyto příklady 
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 nalézáme na různých místech Studie. Patočka hovoří například o výrazu těžké, tupé masy 

sněhu na vrcholku hor. Za jistých okolností tato tupá masa těžkého sněhu na vrcholku hor 

poukazuje k takovému dění, pohybu v jejím nitru, jenž se může přeměnit v pád laviny.  

Tmavé, husté mraky, které vidíme na obloze, zas vyjadřují, že se mohou proměnit v déšť. 

Patří k přirozené možnosti člověka na tyto přírodní skutečnosti v přírodním světě se naladit 

a z jejich vnějšího výrazu/fyziognomie/tváře vyčíst, co se odehrává v jejich nitru. „V tomto 

výrazovém světě jsou „věci“ jinak chápány a frázovány, než v okolí našeho zacházení a naší práce: 

nejsou to věci praktické potřeby, ba vůbec ne věci; jsou to procesy, zápasy, konflikty, harmonie, 

smíšení, a všichni ti „nositelé“, které „zdravý rozum“ jim imputuje jako nutnou podmínku bytí, se 

rozplývají v jejich reji, v jejich objevování a zanikání.„
82

 

 

V takto chápaném světě má snad i kus kamene svůj výraz, kterým k nám nějak 

promlouvá.83
 

Stejně jako lidské nitro není takto pojatý přirozený svět, ve kterém člověk žije mezi nebem 

a zemí společně s druhými, se zvířaty a rostlinstvem, zachycen tam, kde je o to 

bezprostřední, tedy tematická a konceptuální snaha. Tato snaha je v přírodních vědách, ve 

vědách o duchu a je také ve filosofii. Výrazový svět je pravdivě zachován v umění, 

respektive v uměleckém výrazu, jakož niterné a spontánní/bezprostřední  reakci na svět. 

Toto tvrzení lze, domníváme se, aspoň částečně podpořit touto krátkou citací: 

 
 “Není tomu tedy prostě tak, že by naše vnímání oživovalo a syntetizovalo nějakými „oživujícími noesemi“ 

„hyletická data“; nýbrž vystupuje-li tváří v tvář druhému nitru, druhému jsoucímu, vystupuje toto druhé 

vnitřní jakožto projev, výraz, který se snažíme fixovati v abecedě „smyslových kvalit“, abychom mohli 

spolehlivě přečíst jeho smysl, jak toho potřebujeme k praxi a uklidnění denního života; projev, který však 

nikdy nelze tímto způsobem adekvátně zachytit a na nějž pokud lze přiměřenou reakcí je pouze opět výraz, 

který s jistotou vnitřního zření zakleje presentované záblesky do trvalé formy, kolem níž oscilují. Zde jsou 

kořeny umění.“
84

 

 

I v této citaci, zdá se nám, se Patočka svými formulacemi přibližuje jitým rysům, které 

Heideggere přičítá uměleckému dílu ve své slavné přednášce Zrození uměleckého díla. 

Není formulace o tom, že umělec má schopnost zaklít do pevné formy původní záblesky 

přirozeného světa, kterou Patočka vztahuje ke kořenům uměním, něčím podobným jako 

schopnost ustavovat a uchovávat, kterou uměleckému dílu přičítá Heidegger? Mezi pojmy 

zaklít, uchovávat a ustavovat je sice ještě velký rozdíl, ovšem předznamenejme, že v  §. 52 

Studie nazvaném  Poesie a filosofie Patočka o básníku doslova řekne, že skrze své dílo 

staví svět, ve kterém se člověk potom může zabydlovat.
85

   

 

Patočka v souvislosti s úvahami o přirozeném svět jakožto výrazovém fenoménu nabízí 

dvě základní perspektivy, které je možno zaujmout ke všemu, co člověka ve světě 

obklopuje. To považujeme za poměrně významný doplněk. Svět jakožto děj, pohyb, 

proměna, v jejímž pozadí je vnitřní spor, tedy svět jako vznikání a zanikání, hra zjevování 

a skrývání se ukazuje až pohledu specifického charakteru. Ukazuje se nezainteresovanému 

pohledu, který by se dal nazvat pohledem na život perspektivou vnitřní.  
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Tato perspektiva je opakem perspektivy každodenního pohledu, který směřuje od nás 

k věcem. Pohledu uchopujícího svět z hlediska našich praktických zájmů jako pevné 

předměty, tedy věci. 

Vnímání světa perspektivou vnitřní má naopak obrácený charakter. Vychází jakoby od 

věcí, od jejich nitra, k nám. Teprve tento pohled je citlivý na vzruch pohybu, změny, a také 

na vnitřní život. Jinak řečeno, tento vnitřní život je také jistým vnitřním horizontem, do 

nějž náš duch může vstupovat. Horizontem, který duch může explikovat (číst jej) jakožto 

historii toho kterého jsoucna. Metaforicky řečeno, smyslové věci vyprávějí své příběhy, 

domnívá se Patočka. Poetická evidence, pohled umělce na svět, musí tedy zřejmě vycházet 

právě z otevřenosti pro takovouto perspektivu na svět. Vzájemná existence obou těchto 

perspektiv, obou těchto možností smyslovosti, vytváří jakousi hru zjevování a skrývání.  

 

 

    3.3. Odbočka k otázce smyslu: výraz, tělo, společenství 

 

V závěru první části věnované Studii k pojmu světa ještě dodejme, že jedním z hlavních 

motivů Patočkovy filosofie je otázka smyslu. K řešení některých aspektů spojených 

s problematikou smyslu má sloužit právě zavedení pojmů nitra a vnějšku/výrazu. 

Porozumění smyslu, manifestujícímu se ve výrazu, stejně jako otázky spojené se vztahem 

výrazu a nitra, Patočka ovšem primárně nevypracovává na pozadí výrazu v umění či 

v přírodě. S patřičnou jasností vztah nitra a výrazu jako i porozumění smyslu výrazu 

ukazuje na pozadí otázek lidské tělesnosti a intersubjektivity, lidského společenství. 

Tělesnost je téma, o které Patočka obohacuje jak Heideggerovu, tak také Husserlovu 

filosofii. V jejich filosofii přišla tělesnost poměrně zkrátka, domnívá se. V jisté míře je zde 

určitě inspirován fenomenologii francouzského filosofa M. M. Pontyho, na jehož poznatky 

o tělesnosti explicitně odkazuje ve svých filosofických  Denících z poválečného období.  

Ovšem že je tělesnost Patočkovým velkým a osobním tématem, se ukazuje již v Pojmu 

evidence z roku 1931. Zde si Patočka klade otázku, jaký vztah má tělesnost a prožívání.  

 

Z fenomenologického hlediska Patočka hovoří o dvou formách vědomého vztahu k 

tělesnosti. Jednak o obrazu těla, který však důsledně odlišuje od výrazového 

vědomí:„…výrazové vědomí se netýče pouze okamžitého vnitřního stavu, nýbrž celé 

vnitřní podstaty, a víme bezprostředně, že co jsme, mluví z našeho vnějšku,…“86
  

Z tohoto je patrno, že sám výraz je svou podstatou výrazem pro druhého. Z tohoto nutně 

plyne, že setkání se sebou se děje především skrze druhého. Výraz, který je primárně 

neuvědomělý (stejně tak je neuvědomělý i umělecký výraz), se totiž nemůže odehrát 

v nitru, jehož je výrazem. Naopak výraz se odehrává v nitru, které se pro něj otevírá; výraz 

se odehrává v nitru druhého, jenž je pro nás otevřen. 

Sami sebe tedy chápeme skrze druhého a to základě toho, jakým způsobem druhý přijímá a 

výrazově reaguje na náš vlastní výraz. Podtrhněme, že tento proces, proces setkání dvou 

individualit, dvou niter, je odkázán na dimenzi vnějšku, na smyslové pole.  

Patočka v této souvislosti píše: 
:“… život poznává život, ale nitro vnějšek, aniž proto musilo nitro poznávati sebe sama ve své nitrnosti. A 

tak je naše vnímání daleko širší výrazové pole, než obor naší vlastní aktuální životní zkušenosti a jeho 

možnosti vůbec; neboť aktuálně sice nikdy nemůžeme prožíti, co žije rostlina, skála, pták, ale ve výraze 

přece jen máme přítomny tyto vnitřní procesy, tato bytí, tj. primárně nitra. Aktuálně žíti můžeme jen sebe; 

porozuměti však můžeme všemu, s čím vůbec se můžeme setkati, poněvadž horizont setkání a porozumění se 

od sebe neliší.“ 
87
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    3.4. Vztah poesie a filosofie 

 

Při čtení celku strahovské pozůstalosti je poměrně výrazně cítit, že ve vztahu k umění jde 

ze všeho nejvíce Patočkovi skutečně o básnickou evidenci a o básnický výraz, který tuto 

evidenci bezprostředně zachycuje jedinečně pravdivou slovní metaforikou. Zdá se, že 

básnické slovo je zdrojem inspirace pro slovo fenomenologické filosofie, a stejně tak, že 

básnické vidění je inspirací pro filosofické vidění.  

V této souvislosti je nejvýznamnějším poukazem k umění 52. §, nazvaný Poesie a filosofie. 

Tento paragraf představuje v rámci celé Strahovské pozůstalosti také jisté završení a tedy i 

vyvrcholení Patočkova filosofického náhledu na umění. Nacházíme v tomto paragrafu 

jasnější potvrzení (či rozvinutí myšlenky), že je to skutečně básník, kdo je pro svět a bytí 

„nejšířeji“ otevřen. Kdo je schopen nejhlouběji a nejintenzivněji sympateticky 

harmonizovat se světem a samou podstatou jsoucen/nitrem. Básník je ten, kdo překlenuje 

propast mezi subjektem a objektem.   

 

52. § Poezie a filosofie je jedním z posledních paragrafů celé studie a jeho rozsah je 

pouhých několik odstavců. Stejně jako ostatní paragrafy z konce Studie má i paragraf 

Poesie a filosofie jen „schematický“ charakter a působí dojmem jakési poznámky. Pro 

krátkou délku tohoto paragrafu a jeho velkou „estetickou“ relevanci jej uvádíme v celém 

rozsahu. 

Patočka se ptá: 
 

„Jaká je podstata poezie, jak se liší od filosofie, jaké jsou jejich vztahy? Otázka zdánlivě nesmyslná: filosofie 

se přece liší od poezie toto coelo jako věda. Ale je-li filosofie život, právě jako poezie? V čem zásadní rozdíl, 

který přece musí být?  

 1) Básník je slovo, dané mocnostem světa.  Ony se v něm vyjadřují a nemají jiných úst krom něho. 

Slovo: to není toliko „slovní výraz“, to jsou postavy, příběhy, metafory, vize: vše „srozumitelné“, vše 

„sdělitelné“. Básník vyjadřuje: jádro činí zřejmým. Skrze vyjadřovaný svět komunikace s věcmi: svět, 

indiference subjektu a objektu, zjednává kontakt s „vnitrem“ věcí samých, básník je pokračování věcí. Z věcí 

dělá svět. Básník nechce nic. Jen staví svět. Lidé mohou pak bydlet v tomto světě, takže v tomto zpětném 

pohledu je básník dobrý.“
88

 

 

Diference mezi filosofickou činností a činností uměleckou vyplývá z faktu, že svět člověka 

má podle Patočkova názoru:„…vždy své bolesti, z kterých je cesta jen skrz naprostou 

odpovědnost (filosofickou odpovědnost jasnosti a jednoty).“ 89 Jen filosofie je lidskou 

činností naprosté odpovědnosti zodpovídání. 
90

 

                                                 
88

   Patočka, J., Studie k pojmu světa II, (3203-03) AJP  s. 46 
89

   Ibid., s. 46 
90

   Je zajímavé, jak se Patočka několikrát vrací k myšlence vztahu poesie a filosofie a k tomu, co vzájemně má 

metaforika jejich jazyka společného a odlišného. V jedné části svých filosofických deníků (1945-50), které F. 

Karfík již neřadí do systematické filosofie  Patočka  píše:“Jest v samotném prožívání dána určitá bezděčná, 

přirozená metaforika. Nevšímáme si jí, protože často banální: stůl stojí, koberec leží etc. Tuto banální je 

snadnější eruovat, poněvadž jest již vyslovena, hotová. Ale ta, která se v životě stále tvoří a není ještě vyslovena, 

je privilegiem básníků, ne takových ovšem, kteří poezii vymýšlejí. Mezi fenomenologií a poezií tento skrytý a 

přece jasný vztah. Ani fenomenologie nemůže žít bez metafor. Jde však o to, najít ty, které se vytvářejí, které 

jsou dány ve věcech samých. Odtud určitá „verbálnost“, určitá „libovolnost“ fenomenologických popisů. Ale jde 

o to pochopit, že je podstatná.“ Srv.,  Denik, Archiv Jana Patočky ( 31078-01-Deník- 46-47), s. 23, Dále 

v souvislosti s deníky srv.  Karfík, F., Odyssea zkonečnělého absolutna, s. 32  

 



   3.5.  Vztah básnictví a tajemství posledních mocností světa  
 

V předešlé části jsme viděli, že Patočka básníka charakterizuje jakožto určitého vizionáře. 

Básník je vizionář, jelikož je posledními ústy mocností světa.  Jinak řečeno, skrze ústa 

básníka, poslední mocnosti světa vydávají člověku své tajemství. Pokus o přiblížení k této 

charakteristice básnictví bude cílem následující části.  

Opřeme se zde především o Patočkovu charakteristiku ontologické podstaty přírody 

(fysis), obsažené ve Studii k pojmu světa. Na několika místech odkážeme také 

k Máchovské studii Pojem země u K. H. Máchy. Ontologické koncepce přírody, zdá se 

nám, nás v zásadě také přiblíží k samotnému jádru pozůstalosti, k jádru Patočkovy 

ontologické koncepce třicátých a čtyřicátých let. Jak jsme již naznačili výše, obecně této 

koncepci dominuje pojem „života“.  

 

Zejména se nám zdá, že to, co Patočka přičítá „posledním mocnostem světa,“ souvisí 

s jeho charakteristikou přírodních živlů. Přírodní živly také tvoří krajní hranice přirozeného 

světa člověka. Živly, „život živlů“, je hranicí toho, na co se člověk může naladit, s čím 

může splynout, poetická evidence básníka. „Život přírodních živlů“ je hranicí toho, čemu 

ve světě básník může porozumět. Konkrétněji je hranicí poživatelného, tím, s čím může 

harmonicky splývat poetická evidence básníka, například ještě mrazivý klid pohoří či 

možná snad i horkost pouště. Každopádně to, co je za hranicí možnosti lidského prožívání, 

již není pociťováno v pravém slova smyslu jako příroda, ale jen jako mrtvá hmota. Pojem 

příroda se dá vztahovat, podle Patočky, jen na hranici toho, co nás naplňuje jistým pocitem 

živoucnosti. 

Živly, tvořící vlastní rámec přírody a lidského světa, vůči sobě stojí v napětí jako 

protikladně působící síly. A tato polarita je také tím, co se zásadním způsobem podílí na 

živé dynamice celku přírody. Protiklad a napětí tkví také v jednotlivých dílčích 

elementech, kterými jsou živly celkově tvořeny. Teplo například stojí v protikladu k 

chladu, tma ke světlu atd. Tyto protiklady na sebe vzájemně působí, bojují spolu, vytlačují 

se, a tím jsou tedy v jistém pohybu, poukazujícímu na míru života či „mrtvosti“, obsaženou 

v daných skutečnostech. 

 

Všechny přírodní živly se vyznačují pohybem, až na živel země, který naopak v jistém 

smyslu představuje stálost.  Tomuto živlu Patočka také věnuje nejvíce pozornosti, snad 

proto, že Země tvoří významný aspekt otázek, které spojuje s  otázkami fenomenální 

zjevnosti. Země, pojem, který v jistém smyslu také přejímá Heidegger od německého 

romantického básníka Hölrderlina, tvoří významnou část kosmického rámce pole 

zjevnosti. 

Přechodná lidská existence na světě se přirozeně odbývá nejenom v bezprostředním okolí, 

ale také v sounáležitosti se zemí, na zemi. Země je pevnou oporou, která nese konkrétní 

tělesnou existenci v rámci jejího výkonu.  Všechny ostatní živly oproti zemi existenci 

naopak jakoby obklopují, a to přímo tělesně. Jejich moc nás obklopuje hned za hranicí 

našeho těla. Tyto živly jsou bytostně nepevné, „nezkáznitelné“.  Země je oproti tomu 

pevnou základnou, nesoucí všechny jednotlivé životní pohyby existence, a také pohyby 

věcí, které svět existence tvoří. Patočka píše: 
 

„ Náš vztah k pevným předmětům, bez něhož by nám nebyl svět, je původně vztah k zemi. Všecky mají 

bezprostředně či prostředečně na ní své místo. Když zvedám, kladu, pohybuji, držím, když sám stoupám, 

sestupuji, ubírám se, prodírám se, stojím, sedím, uléhám, ve všech těchto úkonech se vyrovnávám s pramocí 

země. „Vyrovnávám“ se s ní: cítím moc tohoto přemocného, převládajícího, všeudržujícího celku, především 

jako blahodárnou oporu, pak jako tíži a překážku, pak jako to, s čím musím hospodařit a z čeho žít, v čem je 



obsažena celá možnost našeho života, konečně jako ohromná a hrozivá, nezvládnutelná přemoc pevné, 

„mrtvé“ hmoty.“ 
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Výše uvedený charakter země má velký fenomenologický dopad. Mocnost země má vliv 

na to, jak se nám všechny jednotlivé věci ve světě, nitrosvětská jsoucna, zjevují.   

Postata věcí vystupuje do zjevnosti až ve vztahu člověka k zemi, v jejíž moci je to, že 

člověku dává i bere jeho život na světě. K této zásadní vlastnosti země se v zápětí 

pokusíme více přiblížit. Předtím však řekněme, co je další podstatnou částí kosmického 

rámce zjevnosti.  

Nutno si zde vypomoci  některým z pozdějších Patočkových textů. Například z textu 

K prehistorii vědy o pohybu nebo třeba Doslovu k přirozenému světu po 30. letech víme, že 

druhou hranici kosmického rámce pole zjevnosti tvoří  pojem Nebe. O tomto pojmu 

Patočka ve Studii hovoří jen v nevelmi nepatrných náznacích. Nebe je jakousi ideální 

sférou, vyšším světem, ke které lidská existence upíná touhu svého ducha. Jedině tento 

vyšší svět může duchu přinést skutečné uspokojení, domnívá se Patočka. 

Někdy se Patočka také vyjadřuje tak, že protipólem země je Bůh, jenž je v konečném 

důsledku výtvorem lidského ducha. V Máchovské studii Patočka to, co lze považovat za 

nebe charakterizuje poněkud věcněji než ve Strahovské pozůstalosti. Nebe je oblastí, ke 

které se upíná rozumová složka člověka. Nebe jsou vnitřní ideály, o které se existence ve 

svém nesnadném a každodenním životním  boji, dramatu existence, může opřít. Země je 

oproti tomu oblastí smyslovosti, země je nekonečnou oblastí věcí, ke kterým se upínají 

lidské smysly.  

Řekněme tedy, že až skrze zemi a nebe jakožto dvě základní komponenty kosmického 

rámce zjevnosti nabývají věci v přirozeném světě člověka svou plnou podobu, a svou 

podobu nabývá také fenomén světa a i samo bytí na světě.  

Je to však právě země, zdá se nám, co Patočka spojuje s tajemstvím posledních mocností 

světa, a co je podle Patočkova názoru, také spojeno s osudovostí člověka. S tajemstvím 

země, člověk nejvíce splývá „jakoby ve spánku“, kdy jsou přerušeny některé 

subjektivní/individuální tendence jeho myšlení.  S tajemstvím země a přírody splývá 

nejvíce noční stránka člověka, duše. (Duch je oproti tomu denní stránkou vědomí.)  Právě 

proto, Patočka nehovoří ve studii Symbol země u Karla Hynka Máchy (1944) o básníku  

jako o ústech mocností světa ale, jakožto o ústech matky země. Básník 

je:“…sommnambulistickým věštcem, jejího odvěkého tajemství“.
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Snad nejblíže nás, jak jsme předznamenali na počátku této části, k tajemství mocností světa 

či matky země, dovede Patočkova ontologická koncepce přírody, fysis, respektive jejího 

nitra.
93

   

Podstata nitra přírody, které Patočka nazývá universálním nitrem, však lépe vysvitne ve 

srovnání nitrem lidského ducha, ale nejen sním. Nitro člověka, nitro lidského ducha, 

Patočka nazývá nitrem předmětným. Je to nitro, které má intencionalitu a které se samo 

sobě neustále objektivuje. Díky intencionalitě má člověk svět, který se mu ukazuje jako 

jeho specifické možnosti. Zvíře již svět nemá, přesto, že si je do jisté míry 

vědomo určitého okolí, ve kterém žije. Konečně třeba rostlina je pouze vegetativní formou 

niternosti, ale snad i ona, její nitro, je do jisté míry schopna na své okolí specifickým 

                                                 
91

   Studie k pojmu světa I. s. 21 
92

   Patočka, J., Symbol Země u Karla Hynka Máchy, In: Umění a čas, Praha 2004, s. 86  
93

   Poznamenejme, že Patočkova diference mezi pojmy země a příroda, není naprosto ostrá.  Aspekty, 

kterými se oba pojmy snaží charakterizovat se v mnohém směšují.  

 



 způsobem reagovat. „Rostlina je ještě snící“.
94

 Obecně tyto formy niternosti také nutně 

předpokládají jisté smyslové pole, vnější sféru, do které ve výrazu vystupují.   

Je ovšem možná i niternost, domnívá se Patočka v § 16, nazvaném Podstatné ontické 

formy nitra, zcela odlišné struktury, což je právě niternost vlastní přírodě/fysis. Toto nitro  

se podle Patočky jednak neprojevuje intencionálně a není závislé na poli zjevnosti. Patočka 

o něm hovoří jako o universálním nitru, které poukazuje k podstatě každého jednotlivého 

jsoucna. Respektive, z universálního nitra povstává do zjevnosti každé jednotlivé světové 

jsoucno. Universální život, universální nitro, předchází jakožto podmínka, všechno 

jednotlivé bytí. 

Patočka o tomto všeobecném základu bytí, universálním životě, píše: 
 

„ Jest však možno mysliti nitro docela jiné základní struktury, v němž není nebo je sotva cítiti stopu 

intendování, tkvícího v nějakém rozpadu se skutečností v celku, kde tedy nitro se ztotožňuje s radostí 

samotné nutnosti, jest ryzí amor fati. Co se „chce“, jest právě a není možno „chtít“ něco, co nemusí nebo 

nemůže být. Každé „chtění“ jest nikoli vyplňováním toho, co já jsem (neboť má vůle vyvěrá z mé vlastní 

podstaty, z vlastního bytí), tj. pouhého života v jeho zvláštní podobě, nýbrž vyplňováním toho, co „jest“, 

skutečností jeho vnitřní nutnosti. Tato niternost nutnosti se sice může zdáti čímsi triviálním, musí však v 

podstatě býti neobyčejně povznesená, zároveň však, jelikož je zbavena partikulárnosti, jakou do niternosti 

vnáší biologický život, může býti čímsi kosmicky jednotným a rozmanitým zároveň.“
95    

Právě při takovémto uvažování o životě, přírodě, duchu se snad nejcitelněji projevuje 

Patočkova inspirace německou filosofii 19. století, naturfilosofií, idealismem a 

romantikou. Snad nejpatrněji se Patočkovo pojetí přírody inspiruje myšlením G. W. F. 

Schellinga.
96

  

Ovšem Filip Karfík také upozorňuje na Patočkův vztah k  Herderovi, v jádru jehož pojetí 

přírody je Bůh. Tak aspoň Patočka hovoří o Hegelově pojetí přírody ve studii J. G. Herder 

a jeho pojetí humanity.97
  Ze soudobých autorů, se v souvislosti s koncepcí přírody a 

universálního života, Patočka odvolává opět L. Klagese. 

 

V druhém sešitě Studie k pojmu světa, v § 20. nazvaném O smrti a poměru ke smrti, kde 

Patočka hledá odpovědi na ryze existencionální otázky, na otázku úzkosti z lidské 

konečnosti a otázku života po smrti, je Patočkou činnost universálního nitra 

charakterizována těmito slovy:“…ono všeobecné sebezapoměvší a sebevzpomínající já, které 

tkví za každým jednotlivým jsoucím.  Příroda sní a její sen je naše bytí, bytí hmoty života vědomí, 

Boha. Příroda sní poněvač bytí není možné jinak než sněním. Neboť bytí nemůže být ničím jiným 

než niterností, v niternosti musí být založena veškerá vnějškovost, a vnějšek založený v nitru je 

podstata snu: Příroda chce být bůh, a také jím je jako je vůbec základnou všeho.”
98

 

Částečně je tedy tajemstvím přírody/fysis, respektive tajemstvím temného nitra přírody, 

skutečnost, že toto nitro je (nazýváno v máchovské studii také třeba jako temnou hlubinu), 

základem, původem veškerého individuálního života. Proto o se také Patočka, ve studii 

Symbol země u K. H. Máchy, vyjadřuje o zemi jako o „matce života“ a tato skutečnost je 

také vlastním niterným tajemstvím přírody, které člověku odhaluje i Máchova poesie, 

vyjadřující jeho poetickou zkušenost se světem a životem. 
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Ovšem příroda či země není jen zdrojem života, pomyslnou matkou života. Respektive podmínkou 

toho, aby byla zdrojem života, je skutečnost, že jí vše ve světě jednou propadá. Toto je důvodem pro 

to, aby vůbec něco mohlo vznikat. Temné nitro přírody, matky země, je temnou, věčně snící hlubinou, 

do které se přechodná existence navrací v momentě své smrti. Příroda je: „Matka, kolébka i hrob, 

jediná vlast, daná i v dědictví, trvající věčně.“
99

 

 

Zdá se, že se Patočka domnívá, že tajemství, které prozrazuje Mácha, odráží právě tento 

fakt; fakt, že každý člověk:„…každá individualita musí být opět roztavena, nebýt ničím více něž  opět 

jedním snem věčné touhy o životě vyšším. Základem každé individuality je však temný a neindividuovaný 

život, do něhož se v okamžiku smrti vracíme a který je jakoby substancí pro nové individuality, nové útvary, 

nová jsoucna.“
100

  

Sám Patočka podstatu této obrazné a metaforické poetické zkušenosti se světem a životem, 

koncentruje do filosofické formulace:“… nicota je v samém srdci bytí. Tato nicota uvnitř 

reality samé se nevyjadřuje tak zřetelně jako časovým charakterem všeho bytí.“ 
101

 

 

Čas a svět jsou z této perspektivy nějak totožné.  Má-li vzniknout něco nového, musí to být 

rozloženo v původní chaos.  Proto v máchovské studii, o několik stran později, Patočka 

charakterizuje matku zemi zas jako: „Podstata Matky-země, věční tvoření a ničení, které spolu 

nerozlučně souvisí, je tedy táž jako podstata času, věčně živého povstávání a zanikání, uchovávání 

zanikající v nově vznikajícím jako nárazu kamene v zanikajících mizejících vodních vlnách.“
102

    

 

Svým hlubokým náhledem na otázku smrti, v mnohém inspirovaným německou 

romantikou, se podle Patočkova názoru Mácha stýká z jednou z nejpodstatnějších otázek 

soudobé filosofii. Touto otázkou je smrt. Domníváme se, že tajemství posledních mocností 

světa, které člověku prozrazuje poesie, se nakonec koncentruje právě v otázce smrti. 

Patočka o smrti, jejíž přijetí má významné místo v kontextu konstituce předmětnosti a 

konstituce světa v celku, hovoří ve dvojím smyslu. Smrt člověka je koncem individuálního 

vědomí, tedy já, není však pouhým přechodem v mrtvou hmotu. Smrt není přechodem 

v mrtvou hmotu, ale splynutím s hlubokým, věčně snícím životem přírody, což právě 

vyjadřují Máchovy metafory, nazývající zemi matkou člověka.   

Tento náhled na otázku lidské smrti Patočkovi umožňuje zaujmout jiný vztah k úzkosti ze 

smrti, než jaký známe z filosofie Heideggera.  Uvědomění faktu, že moment smrti je 

přechodem z života jáského, individuálního, k životu obecnému, universálnímu - 

uvědomění toho tajemství, ke kterému poukazuje i Máchův náhled na svět a život - otupuje 

hrot úzkosti, a tedy i její význam pro konstituci světa v celku.  

V souvislosti s otázkou smrti již dodejme jen to, že však i přesto, že smrt Patočka pojímá 

jako návrat/klesnutí do všeobecného, universálního života, nemluví o žádném zásvětí, 

které člověku nitro přírody jako zdroj kosmického života poskytovalo. Časovost existence 

na světě je pro Patočku konečným bytím k smrti ze své podstaty, tedy bytostně, a to i 

přesto, že universální nitro, universální život je jistou formou věčnosti. 

O věčném životě člověka Patočka spíše mluví v souvislosti s úvahami o dějinnosti světa. 

Přímo se v této souvislosti nabízí myšlenka, že konečná existence umělce proniká po své 

smrti do světa věčnosti skrze dílo, které na světě zanechává. Patočka však v rámci 

strahovské pozůstalosti, takto nikde o umělci explicitně nehovoří.  
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IV. Umění jako přiblížení dálky v kontextu tří pohybů existence a otázek     

       prostorovosti 
 

       4.1.  Umění a tři pohyby existence, umění jako přiblížení     

       dálky     

 

Další a poslední umělecko-estetický motiv, kterému bychom rádi věnovali naši pozornost, 

se objevuje v kontextu Patočkových úvah o fenomenologii prostoru a smyslu lidské 

existence.  Konkrétně je tento motiv obsažen v druhém sešitě Studie k pojmu světa, v 24. § 

nazvaném Co znamená vyplnění.  

Obecně se dá říci, že zde Patočka, a to pouze v jednom odstavci na umění poukazuje jako 

na prostředek přiblížení jistého specifického druhu dálky. Přiblížení dálky, prostředkované 

uměleckým dílem, dále formuluje jako odkrytí tajemství; umění (v případě, který budeme 

sledovat obraz) přibližuje kus dálky, čímž člověku odkrývá jisté tajemství. Odkrytí 

tajemství je odkrytí toho, co bylo skryto, co spočívá ve skrytosti; co vystoupilo a vyjevilo 

se z nekonečných hloubek, z nekonečných horizontů fenoménu světa. 

 

Patočka tento motiv zasazuje do kontextu spletitého komplexu otázek: otázek pobytové 

prostorovosti, otázky kvalitativně pojaté koncepce pohybu, do kontextu otázek spojených 

s fenoménem světa v celku a nakonec i do kontextu otázek smyslu lidské existence. 

V kontextu těchto otázek se nám detailněji odhalí i celkový vztah/skladba tří základních 

strukturálních momentů starosti - vynacházení, (fakticita), rozvrhující se porozumění 

(moci-být), upadání (bytí-u). V „pozdějším Patočkovi“ je kladen důraz na to, aby tyto 

základní strukturní momenty starosti byly pojímány jako životní pohyby. Jak jsme již ale 

několikrát řekli, zdá se nám, že Patočka má k tomuto konceptu hybnosti existence 

nakročeno již ve strahovské pozůstalosti.
103

  

 

Patočka ani zde, stejně jako v jiných narážkách na umění, neposkytuje celkový pohled. 

Právě proto tady budeme obecně sledovat celkovou strukturní skladbu starosti. Respektive 

budeme sledovat zárodečnou podobu Patočkových tří pohybů existence, které jsou od 

heideggerovské struktury starosti jaksi odvozené. 

Již na tomto místě řekněme, že pro Patočkovo pojetí existence je nejvýznamnějším 

pohybem pohyb třetí, pohyb pravdy, pohyb, v rámci kterého existence dospívá k celku 

světa. Teprve tento pohyb také odhaluje nejpodstatnější dimenze přirozeného světa. Ovšem 

podstata tohoto pohybu se jasně ukazuje právě v diferenci vůči dvěma pohybům 

zbývajícím a jejím dvouznačným modalitám. 

Při sledování tří pohybů existence, stejně jako při otázce umění jakožto přiblížení dálky, 

bude vhodné, vzhledem k tomu, co nabízí Studie k pojmu světa, domníváme se, opřít se o 

členění pobytové prostorovosti. Opřeme se nejprve o rozlišení odlišných druhů dálky a 

blízkosti, které nám Patočka nabízí v § 10., nazvaném Další k pojmu světa, okolí, 

sousvětí.104  
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     4.2. Domov a první pohyb existence, dvojí druh blízkosti a dálky, tah dálky 
 

Základem Patočkova členění prostorovosti se zdají být polární pojmy dálka a blízkost. 

Skrze pojmy dálky a blízkosti v zásadě vzniká prostor, jelikož jejich rozlišení umožňuje 

distanci. Jinak řečeno, distance otevírá smyslové pole rozpínající se v rámci prostoru 

vymezeném dálkou a blízkostí.  Podstata pojmů blízkosti a vzdálenosti, tak jak je chápe 

sám Patočka, se nám však nejzřetelněji ukazuje v souvislosti s jinou polární dvojicí pojmů, 

s pojmy domov a cizota.   

 Hovoří-li se o vzdálenosti, tak je podle Patočky obecně vhodné rozlišovat dvojí 

druh dálky. A stejně tak je také vhodné, nebo dokonce nutné, rozlišovat dvojí druh 

blízkosti. Podstatu toho, co je blízkost a dálka v Patočkově pojetí, nejvíce ukazuje lidská 

zkušenost s domovem.  Proto se tedy pohybujeme v  Patočkovy „rodící se“ koncepce tří 

pohybů existence. 

Co je blízkost a co naopak dálka ukazuje nejjasněji zkušenost s tím, co nazýváme 

domovem. Domov je oblast přirozeného světa, do které jsme nejpůvodněji zakořeněni, 

zakotveni.  (Později proto Patočka spojuje oblast domova s pohybem zakořenění, 

zakotvení.) Domov je místem důvěrné známosti s věcmi a druhými osobami. A právě tato 

důvěrná, tedy hluboká předteoretická známost znamená to co blízkost - blízkou známost. 

Blízkost u Patočky tedy znamená především tělesnou blízkost, jakkoliv je existence 

syntézou duše a těla. Blízkost věcí domova je tak důvěrná a intimní, že tyto věci jsou téměř 

jakoby rozšířením naší tělesnosti, našich orgánů. Blízká známost vzniká především skrze 

činnosti, které společně konáme s našimi bližními. 

Domov, který Patočka, použijeme-li Heiddgerovy pojmy, spojuje s fakticitou a vržeností, 

znamená zejména vztah k druhým.  Nejryzejší domov, tedy nejbližší a nejpohostinnější 

prostředí na světě je tam, kde je péče podložená upřímnou láskou. Tato láska znamená také 

přijetí a pochopení druhými, bez kterých není domov domovem v plném slova smyslu. 

Není bezedným zdrojem, z něhož je možné plně čerpat životadárnou energii. Domov 

naplněný láskou a péčí je proto  ideálem, ke kterému se jako k úběžnému bodu vztahuje 

touha většiny lidí. Péči podloženou láskou ovšem reálně většina domovů postrádá. 

Podtrhněme, že touha je u Patočky základním zdrojem pohybu existence. Jakožto hybný 

aspekt předpokládá touha směřující k naplnění také jistou míru nevyplněnosti.  

 

Patočka mimo jiné poukazuje na skutečnost, že celková podstata domova se mnoha lidem 

může ukázat až v momentě, ocitnou-li se na cizí půdě, v cizině. I básník někdy musí 

podniknout, vykonat cestu, aby našel domov, a tím i sám sebe. Mezi domovem a cizotou je 

stálé a přirozené polární napětí. V nehostinné, nezdomácnělé (hrozivé) cizině se ukazuje, 

že domov není jen ochranný val, místo bezpečí pro vlastní věci a moc, místo, ze kterého 

vycházíme do světa a do práce. K domovu, otevřenému vztahu lásky, přirozeně patří blízké 

okolí, které se kolem něj rozprostírá. Domov je okolní krajina a příroda, s nimiž splýváme 

v určitou vnitřní a dokonce snad i tělesnou soupatřičnost, souznění. Podtrhněme, že zde je 

podle Patočky také původ našeho přirozeného vztahu k prostoru, prostorovosti existence.   

  

Druhý typ blízkosti, o kterém Patočka hovoří, nám naopak oznamuje, že se již 

nenacházíme doma a odhaluje to, čemu říkáme cizota. Cizotu pociťujeme jako podivnou 

jinakost věcí, která se projevuje především neporozuměním jejich smyslu. Cizí svět je 

takový svět, který je chladný, který k nám nepromlouvá, kterému nerozumíme. Nejsilněji 

působí cizota jako hrozivý pocit nehostinnosti, vyvolávající úzkost a strach. Proto podle 

Patočky nemůže nikdy existovat skutečná a dlouhodobá láska k dálce a cizotě. „Cizota 



 není má. Buď se jí musím stát, nebo ji musím opustit.“105
 Ovšem i přesto má cizota a 

novost svou přitažlivost a lákavost. Domov ve smyslu našich nejhlubších a nejstarších 

kořenů je sice nejpůvodnějším místem zasazení člověka v přirozeném světě, tím nebližším 

koutem světa, ovšem má i druhou tvář. Hluboká obeznámenost s domovem a věcmi, které 

jej tvoří, stejně jako i obeznámenost s činnostmi, které v něm vykonáváme,  soupatřičnost s 

krajinou, mohou způsobit, že toto prostřední pro nás ztrácí svou atraktivitu.   

Patočka v této souvislosti metaforicky mluví o vykrvácení pocitu skutečnosti. Existence 

tak může být pociťována například jako průměrnost, nuda nebo dokonce jako vnitřní 

nenaplněnost přecházející až v pocit prázdnoty, či hnusu, což je extrém. Patočka, který si 

stále podržuje pojem intencionality, formuluje každodennost běžného domova především 

jako zklamávající vyplňování. Tak prý zakouší domov většina lidí. „Zklamání je možno 

pojmout jako druh nevyplněnosti, která vzniká vyplněním; vyplnění nevyplňující, 

vyplnění, které je protikladem svého původního, základního smyslu.“106 Ovšem nejenom že 

skrze bezprostřední známost a každodenní mechanický kontakt ochabuje intenzita, kterou 

k nám tato část světa promlouvá, ale dokonce tomuto světu doslova propadáme.  

 

Domov, „svět blízké známosti“ nás stravuje, zvěcňuje, tedy zpředmětňuje. V této situaci, 

proto člověku dálka a cizota nabízejí určitou lákavost svými novými možnostmi. Dálka 

skýtá novost, tedy neokoukanost, exotičnost. Dálka člověka vábí svou obecnou 

tajemností/tajemstvím. Dálka je každopádně existenci výzvou, protože v  „novém“ světě, v 

životním novém teritoriu může člověk osvědčit své síly, dovednosti a odvahu, které 

v domácím prostředí mohly být nevyužité. Domácí prostředí totiž, skrze péči druhých a 

bezpečí vyvolává odkázanost a nesamostatnost. Odkázanost vzniká zejména tehdy, má-li 

péče druhých tendenci odejmout z nás veškerou tíhu a problematičnost existence. 

Důsledkem je opět otupění a úpadek vnitřních sil, a nakonec také ztráta vlastní svobody.  

Domov má tedy dvojí tvář, ze které plyne obecná lákavost cizoty, novoty a dálky skýtající 

tajemství a prostor pro uskutečnění svobody. Patočka však před lákáním a vábením cizoty, 

neokoukanosti, před tajemstvím dálky - před praktickým frázováním světa skrze pojmy 

dálka, novost, cizota - velmi výrazně varuje.  

 Píše: „V tom případě kyne dálka, abychom se přiblížili a z jejího klína vyjímali to, co skrývá, a co 

pak se již stane blízkým a co posléze již nebude cizím. Tah do dálek je v tomto případě výzvou k 

explikaci horizontu. Tato explikace je ovšem jen klamným naplněním, je naplněním na chvíli, v 

novém, odlišném, které se nenávratně stává starým a navyklým, zatím co se v dálce otevírá nová 

lákavost.“
107  

Patočka v této souvislosti hovoří o snaze převádění dálky na blízké. Podlehnutí tajemnému 

tahu dálky, novosti a cizoty je v zásadě pohybem bez konce. Pohybem ztracujícím se 

v bludných kruzích v bezbřehém oceánu jednotlivostí, které lidské životu skýtá smyslový 

svět. Tedy pohybem bez naplnění, pohybem ve špatně chápané nekonečnosti.  

 

Oproti tomuto se ovšem každému člověku ještě skýtá možnost porozumět dálce  ve zcela 

jiném smyslu, pochopit dálku v jiném smyslu než pouze fyzikálně prostorovém. Takto 

pojaté rozumění dálce je ve svém konečném důsledku existenčně daleko více naplňující 

nežli: “…běh za obzorem, než vylévání moře skořápkou, kterým je první možnost.“ 108 
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Za pomoci citu a porozumění pro mimo-konkrétní, lze uchovat dálku v její neporušené 

celosti, jakožto polární součást blízkosti a domova.  Uchovat dálku jako možnost. 

Je snad dokonce možno v této souvislosti mluvit o pečování o dálku. Pečování o dálku, a 

prodlévání u jejího nejasného „dvora“, v jehož oparu se zjevuje každé jednotlivé jsoucno.  

Vztahuje-li se člověk k dálce tak, že se ji nesnaží převést na blízké a tím známé - čímž 

dálce ponechává její neporušenost - celý svět potom nabývá nových hloubek, dimenzí, 

nevyčerpatelné tajemnosti ba až zázračnosti, domnívá se Patočka.  Novost, 

neopotřebovanost, cizota, které jsou naivnímu pohledu pro dálku signifikantní, se následně 

mohou začít objevovat takřka v  bezprostřední blízkosti, v bezprostředním okolí.  

Údiv nad tajemností a zázračností života může člověka doprovázet takřka na každém kroku 

každodennosti. V této souvislosti Patočka říká: 
 

„Fantazie mi pomáhá v explikaci těch jejích horizontů, které si potřebuji zpřítomnit, abych prožil její složitou 

násobnost. Důležitý však není při tom jasný a definovaný střed, nýbrž okolí, dálka, opar. Tak může fantazie 

sloužit docela jinak než jako tvořitelka obrazů: jako oživovatelka horizontů. Možná, že tato funkce její je 

podstatnější. A vyvíjejíc tak cit nekonečného, žijící v opojující interakci mezi obrazem a oparem, oživuje 

celý život. Toto snování smyslu je jiná možnost života, která souvisí se strukturou našeho okolí…“ 
109 

 

 

    4. 3.   Práce (bytí-u, bytí-s), upadání a bloudění 

 

Domov ve smyslu místa našeho původu a kořenů je spojen s časovou dimenzí  minulosti, s 

osobní a rodovou historií, kterou jsme fakticky bytostně určeni. Se svým určením se 

musíme jistým způsobem vypořádat a převzít jej. 

Mimo domov je druhým ohniskem lidského života, druhou základní oblastí či dimenzí, do 

které člověk klade svou vlastní existenci, práce, zaměstnání a povolání.   Upadání a 

následné bloudění, o kterém Patočka hovořil jako o jisté tendenci nebo modalitě existence 

na světě, se nejčastěji, a dokonce snad i nutně, odehrává v právě oblasti práce. 

Z temporálního hlediska je práce vztahující se k Heideggerovu třetímu strukturnímu 

momentu starosti spojena s přítomnostní dimenzí času. 

Jestliže se podstata domova zakládá  především na otevřeném vztahu k druhým, pak práce 

se zakládá na aktivním vztahu k věcem jakožto nástrojům/prostředkům obstarávání. 

Charakter věcí/jsoucna je člověkem nezvratitelný, a stejně tak je nezvratitelný fakt 

vrženosti. Opakované zacházení s věcmi odehrávající se v práci zakládá pravé pochopení 

podstaty jsoucna. Z tohoto důvodu je práce také to, co člověka určuje vnitřně a 

bezprostředně, zdůrazňuje Patočka. Skrze pevný charakter věcí,  skrze naše každodenní 

zacházení s prostředky v práci, je frázován, strukturován náš životní svět, a to celkově. 

Prací je frázována jak prostorová, tak časová skladba našeho světa.  

Práce není tedy jen jedna ze součástí života, ale určuje samu duchovní podstatu člověka. 

Teprve skrze práci se existence konkrétním způsobem individualizuje, což znamená, že se 

stává konkrétní osobou.  Konkrétní individualizace se vyjadřuje ve specifické mojskosti, 

jak říká Patočka. (Heidegger v této souvislosti používá pojmu  jemeinlichkeit). Výše 

popsanou podstatu práce stvrzuje také fakt, že podle toho, jakou činnost, práci, povolání 

člověk vykonává, jej primárně vnímají i druzí. Člověk je pro druhé tím, co dělá, co 

vykonává. 

  

Na obecnější rovině Patočka o práci také hovoří jako o boji proti chaosu, úpadku a 

nesvobodě. Skrze práci/obstarávání zabezpečující základní existenční potřeby se člověk  
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brání před doléhající mocí světa. Ve své podstatě je tedy práce primárně „ochranou“ 

původního životního centra, které jsme nazvali domovem. Práce je bojem člověka o 

domov, před vládou země. Domov je ochranou před mocí/vládou přírodních živlů. Proto 

také, domníváme se, Patočka v pozdějších letech hovoří o druhém pohybu existence 

jakožto o pohybu obrany.   

Jak jsme již předznamenali, v rámci tohoto pohybu, který je přepracováním Heideggerova  

momentu starosti - bytím-u či upadání - nutně dochází k jistému zvěcnění člověka. 

Heidegger na tento fakt klade větší důraz než Patočka, a tím toto zvěcnění sugeruje, mluví-

li o druhém pohybu, o pohybu obrany, jakožto o pohybu sebe-prodloužení sebe-ztrátou.  

 

K zvěcnění v rámci tohoto pohybu dochází dvojím způsobem, zdá se nám. V práci člověk 

klade svého ducha do věcí, člověk prací věci zlidšťuje, tedy oduševňuje.  Zacházením 

s věcmi je však na druhou stranu také lidský duch věcmi zvěcňován, zpředmětňován.  

Současně je pro pochopení úpadkové tendence v rámci druhého pohybu podstatné, že 

práce se také odehrává vždy jako spolupráce. Člověk je bytost odkázaná na spolupráci, tak 

jsme v práci vždy nejen u věcí, ale více či méně i u druhých či s druhými. A stejně jako 

člověka do jisté míry zvěcňuje odkázanost na jsoucna a zacházení s nimi, zvěčňuje jej, do 

jisté míry, i odkázanost na druhé a spolupráce.  

 

Skutečnost, že práce je spoluprácí, také znamená, že se prací člověk vždy podílí, více či 

méně, na díle, jehož smysl se týká například určité rodiny, společnosti, kultury nebo 

národa. Skrze spolupráci na společném díle širšího společenství, kultury, národa, se dále 

také zásadně prohlubuje význam a podstata lidského domova. Cizota se totiž podle 

Patočky dá definovat také jako neporozumění smyslu díla jiných.  

Přestože se ovšem práce vždy děje jakožto spolupráce na společném díle, doprovází ji 

nutně boj, který následuje pocit provinění. Vítězství jednoho nebo jedněch na poli práce je 

vždy prohrou druhého či druhých. Pro nás není nepodstatné, že životnímu boji je podřízena 

také řeč. Heidegger, jak poznamená Petr Kouba v knize Fenomén duševní poruchy, 

v zásadě běžnou řeč považuje za provinilou, čím jasněji také vysvítá význam toho, jak je se 

slovem zacházeno ve slovesném umění. 110 

Mimo aspekt boje a pocit provinění patří k práci také pocit bolesti.  Práce, respektive 

povolání, se děje jako sebe-uskutečňování na základě předsevzetí, proto ji doprovází 

bolestivé přemáhání, sebe-překonávání a to někdy až asketické.  

Patočka na několika místech říká, že moderní člověk, který žije v relativním blahobytu a 

často práci, zaměstnání, využívá spíše jako rozptýlení či únik, nepojímá práci jakožto 

povolání, povolanost k určitému životnímu úkolu, jako přijmutí životního úkolu, což je 

bezesporu náročné. Moderní člověk bere práci a zaměstnání jako rozptýlení a unik před 

náročností autentického života, odehrávajícího se v realizaci nejvlastnějších možností.  

 

V této souvislosti má Patočka oblíbené příklady jistých lidských činností. Jedním 

příkladem je cestovatel, jakýsi všudybyl. Právě takovýto cestovatel postupuje možnostmi, 

které mu nabízí prostor světa tak, že z klína dálky vyjímá, uchopuje a aktualizuje takové 

možnosti, které jej jakoby bezprostředně oslovují. Dálku, lesklou a exotickou novotu si 

přisvojuje, tedy převádí na blízké a známé.  Tomu, co skýtá horizont světa, tedy 

neponechává tajemství. Co ovšem záhy nastává, je právě to, že novota jeho zážitků brzy 

ztrácí svou svěžest a lesk, přechází ve známost a následnou zastaralost, v něco, co již 

ducha dále neuspokojuje a nenaplňuje. Do života tak vstupuje každodenní šeď, a proto opět 

začíná běh za nekonečným horizontem.   
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Takovéto převádění dálky na blízké je forma zpředmětnění, intencionálního vyplňování, 

forma konkretizace. Ovšem, jak záhy uvidíme, pohyb vedoucí k neplnění se Patočkovi zdá 

být přímým opakem konkretizace. Patočka klade důraz na to, že pohyb existence, stejně 

jako pohyb sám o sobě, ve své podstatě nemá fyzikální, tedy kvantitativní charakter, ale 

charakter kvalitativní.  

Podobným případem jako je touha po vidění u cestovatele, je touha po vědění (po velkém 

vědění), všeznalectví. Patočka, který v několika textech výrazně kritizuje moderní pojetí 

vzdělanosti, s všeznalectvím spojuje  fenomén moderního intelektualismus.  

Oproti cestovateli postupuje ten, kdo usiluje o rozsáhlé, velké znalosti polem životních 

možností takovým způsobem, že zde prostorovost ve smyslu změny fyzického místa ztrácí 

svou jasnou průkaznost.  Věc, ke které směřuje, nemá své jasně určené místo v jisté řadě a 

směru. Ale i zde se projevuje jistá forma převádění dalekého na blízké.  I zde dochází k 

zpředmětňování dálky a nakonec i k bloudění ve špatně pochopených možnostech.  

Tím, co v počátku obecně podněcuje touhu po „vidění“ a „vědění“ je fenomén zvědavosti. 

Zvědavost ústící k bloudění může být bezbřehá.  

V oblasti práce ovšem dochází nejen k úpadku a zvěcnění lidského ducha skrze věci a 

druhé, ale člověk, podle Patočkova názoru, v práci a povolání, které umožňuje 

sociální/společenskou diferenciaci (nadřazenost a podřazenost), také velmi často dochází  

k sebeklamu. Sebe klam je sebe-ztrátou, skrze sebe-zapletení opět vedoucí k blouděním. 

  

Výše uvedené příklady v zásadě jen mají detailněji demonstrovat to, co bylo v oddíle o 

domově naznačeno jako útěk z každodennosti; jako bludný běh za dálkou, novotou a 

exotikou ze „světa běžné známosti“. Co se nám zde ukazuje, zdá se nám, je otázka dvojí 

možné modality časování konečné lidské existence, a to na pozadí pobytové prostorovosti.  

Těžko bychom totiž na příkladu cestovatele či člověka směřujícího k všeznalectví 

zpozorovali tendenci k opakování, obnovování a uskutečňování, které jsou signifikantní, 

ba nutné v kontextu předběhu ke smrti.  

Pečlivější analýza by zde daleko spíše odhalila fenomény zvědavosti, těkání a 

rozptýlenosti, které jsou právě tím, co existenci uzavírá před autentickým, a tedy i 

naplňujícím časování konečného pobývání ve světě.    

 

 

      4. 4.  Věda a prostor 

 

 Dodejme také, že podobně jako se k dálce, prostoru, světu vztahuje neautentická/upadající 

existence, se podle Patočky k prostoru a světu vztahuje také moderní věda. Moderní vědě, 

která chápe prostor jako homogenní, abstraktní universum strukturované podle pravidel 

geometrie, se díky technice podařilo překonat veškerou vzdálenost. Nepodařilo se jí ovšem 

vytvořit skutečnou blízkost. (Blízkost je fenomén, který lze chápat pouze z hlediska 

tělesnosti, blízkost je zejména tělesnou blízkostí.) 

Moderní věda z přirozeného světa člověka, který má vždy své tady a tam, blízké a 

vzdálené, nahoře a dole, zemi a nebe, udělala poznatelný „atom“, metaforicky říká 

Patočka, na který je možno pohlédnout téměř jedním pohledem. Tímto světu odejmula 

veškerou tajemnost a zázračnost. Moderní positivistická věda svět cele zpředmětnila, a 

proto jej umrtvila. To je podle Patočky zároveň nejšedivější a nejhorší pohled na svět, 

prostor, dálku a život, bytí. 

Skrze ideu objektivace matematické přírodovědy svět oněměl, a stejně je tomu se 

jsoucnem; také to ztratilo svou živoucnost. Svět, respektive příroda, se staly pouhými 

rezervoárem výrobních sil, a podobně je nakládáno i s člověkem. Moderní člověk 



v moderním politickém uspořádání se stal jen kolečkem v mechanismu výrobních sil, 

sloužících odpoutané produkci, procesu výroby ve třetí osobě.  

Patočka vyjadřuje názor, že nikdy v historii člověka neměla věda tak málo odstupu vůči 

světu jako v době moderní. Věda usilující o objektivaci svět zpředmětňuje. 

Jinak řečeno, díky tendenci k jasnému poznání, které dominuje moderní positivistické 

vědě, se svět v celku a s ním i celkový smysl lidské existence na světě skryl 

v jednotlivostech. Věda podle Patočky principiálně nemůže opustit ideu předmětnosti, 

která právě způsobuje, že se ji svět v celku, jenž má horizontovou strukturu, skrývá 

v jednotlivém, ve jsoucnu.
111

 

 

 

      4.5.  Pohyb pravdy: umění jakožto přiblížení dálky a  

               tajemství 

 

Ve Studii k pojmu světa se Patočka oproti mladším textům Strahovské pozůstalosti již 

poměrně výrazně posouvá za hranice starosti jakožto základní existenciální struktury. Což 

dokládá například to, že odpověď na otázky smyslu lidského života, existence, jak jsme 

viděli výše, se Patočka snaží hledat především skrze pojmy naplnění a prázdnoty. Těmito 

pojmy v zásadě nahrazuje Heideggerovu pojmovou dvojici - autentická a neautentická 

existence.  

 

Jak tedy předejít nenaplňujícímu pohybu chaotického či mechanického upadání a bloudění 

v nekonečném světě smyslových jednotlivostí? Jak předejít sebe-zaplétání, jak se setkat 

sám se sebou, s plností bytí a tajemstvím života? Na tyto otázky Patočka obecně poskytuje 

odpověď v po sobě jdoucích paragrafech: § 21. O smrti a poměru ke smrti, 22. Prázdnota a 

vyplnění, 23. Smysl a vyplnění života a § 23. Co znamená vyplnění. 

Připomeňme, že tímto konečně přistupujeme ke konkretizaci toho, co Patočka již 

v Přirozeném světě nazval tendencí k pravdě, a v textu Dvě základní vrstvy intencionality 

pohybem k celku světa. Tento pohyb koná mimo jiné i existence umělce.   

Přistupujeme ke konkretizaci toho, jak se realizuje třetí pohyb existence odvozený 

z Heideggerova třetího strukturního momentu starosti, spojeným s tzv. možností moci-být - 

moci být ve světě. 

 

Třetí pohyb, pohyb pravdy, který sledujeme, v zásadě již od počátku druhé kapitoly a textu 

Duch a dvě vrstvy intencionality primárně vyžaduje celkovou změnu postoje ke 

skutečnosti. Respektive jakýsi existenční zvrat, odvrat, který povznáší lidského ducha nad 

vše jednotlivé.  Jestliže první dva pohyby mají instinktivně - afektivní charakter a jsou 

metaforicky pod nadvládou země, tak třetí pohyb je realizován za pomoci rozumu a proto 

je metaforicky pod nadvládou nebe. Třetí pohyb je pohybem prolamujícím vládu země za 

pomoci svobody plynoucí z rozumu (nebe), který je nejušlechtilejší vlastností, mohutností 

lidského ducha. Realizace třetího pohybu je tak nejvýsostnější možností lidské existence.  

Jak bylo již naznačeno, tak Patočka v této souvislosti klade důraz na to, že je třeba 

zachovat dálku, ke které náleží metaforicky řečeno jakési „modro oparů“ tedy to, co je 

mimo-konkrétní a proto principiálně nezpředmětnitelné; konkrétněji například minulost či 

možnost jakožto ryzí potence. Uveďme v této souvislosti opět Patočkova slova: “Dálka musí 

se nám zcela jinak stát blízkou, než proměněna v blízkost – což by byl směr konkretizace, za nímž směřuje 

naše praktické žití a náš obvyklý myšlenkový život. Když se dálka mění v blízkost, je to sice druh vyplnění, 

ale negativního, je to druh zklamání; dotud ono; zklamání, jež se zmocňuje každého, kdo velký prožitek  
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mechanicky opakuje, tím rozmělňuje, mechanizuje a marně se snaží rekonstituovat jeho jedinečnost, 

zázračnost.” 
112 

 

Ovšem přesněji řečeno je třeba uchovávat neporušenou polaritu blízkosti i dálky světa, 

polaritu domova a cizoty v jejich vzájemné přirozené jednotě a v jistém vzájemném napětí. 

Proč, k čemu tímto dochází? Čím více jsou blízkost a dálka uchovány ve svém přirozeném 

vztahu a vzájemné komplementární jednotě, tím hlouběji a komplexněji se před existencí 

začnou otevírat nekonečné horizonty fenoménu světa. Zachování blízkosti a dálky totiž 

jinými slovy znamená uchovávat svět v jeho celku. A horizontovo-dimenzionální struktura 

světa v celku, jak Patočka řekl již v Duchu a dvou vrstvách intencionality, je nekonečná. 

Právě proto se tedy, jak jsme již poukázali, cesta k naplnění Patočkovi jeví jako opak 

konkretizace, zpředmětnění a vyplnění. 

Pokusme se vše vyjádřit ještě poněkud jinak. Teprve odvratem od instinktivně-afektivní 

tendence k jednotlivému se v nitru otevírá prostor pro to, aby byl prožit svět v celku. A 

právě jen skrze prožití světa v celku, nikoli skrze jednotlivosti, které jsou výplní světa, je 

možné prožít hlubší smysl existence.  Svět v celku je otevřenou souvislostí všeho smyslu, 

svět v celku je mocností zjevnosti, ze které vystupují a do které následně zapadají veškerá 

jsoucna.  

Právě při charakterizaci světa v celku (ke kterému náleží dálka) Patočka píše: 
 

 “… ztrácejí se ostatně všechny konkrétní věci posléze v hloubkách, které je vydávají, a bývá zvláštním 

kouzlem například výtvarného umění, že dovede zachytit tuto stránku věcí, která je hlubší než ony samy; 

neboť tím, že vyzvedá z věci pouhý aspekt, pouhý obraz v tom nejpodstatnějším, co věc skýtá, zbavený 

svého obvykle praktického charakteru, nechává nás náhle stát před tajemstvím tohoto zjevu, jenž pak stojí 

před námi ve věčné vzdálenosti, vymykaje se našemu kontaktu. Proč zapůsobí například holandské zátiší tak 

zvláštně dojemně nehledě k tomu, že skoro hýří smyslovou šťavnatostí? Poněvadž svět smyslové síly, svět 

barev, vůní, chutí tu stojí náhle před námi ne jako něco, čeho se můžeme bezprostředně zmocnit, ale co nám 

způsobuje hlubší otřes a otvírá jakýsi hluboký smyslový prostor za věcí, která nám zůstane na věky vzdálena, 

mimo náš dosah. Každý obraz, jenž neslouží, jako například fotografie, pouhému účelu upomínky, obsahuje 

kuse dálky, nedosažitelnosti, a tím tajemna; neboť tajemno je v podstatě to, že podstatné, dříve skryté, se 

projevuje a objevuje.  Je tedy uchopení dálky čímsi zcela jiným než jejím proměněním v drobné 

jednotliva…” 
113 

 

Co je k této citaci možno říci? Zdá se nám, že právě i ve světle této myšlenky Patočka 

nazírá i renesanční malbu zátiší, jenž tím, že věcí zachycuje jen nejvýznamnější smyslové 

kvality, ukazuje, co samy věci jsou.  Nyní se zde Patočka přibližuje opět velmi blízko k 

dalšímu rysu, který uměleckému dílu přičítá Heidegger, když říká, že umělecké dílo 

zjevuje, čím věci jsou, respektive v čem spočívá, že je nějaká věc praktickým 

prostředkem? Heidegger tento rys umění ukazuje na obrazu selských V. V. Ghogha. 

Heidegger v souvislosti s tím, že dílo zjevuje, co je smyslem věcí, co je jejich podstatou, 

mluví o tom, že dílo je událostí pravdy, v díle je pravda při díle, říká Heidegger. Nutno 

v této souvislosti také podotknout, že Patočka ve velké blízkosti k výše uvedené citaci 

pojednává nejprve právě o tom, jakým způsobem se člověku nejčastěji ukazují běžné věci 

ve světě, tedy věci, které mají oproti uměleckému dílu praktickou funkci.   

 

Zhruba řečeno, Patočka podobně jako Heidegger říká, že umění ukazuje podstatu věcí, a to 

způsobem naprosto nesrovnatelným s tím, jak věci popisuje věda či filosofie.  Nelze se 

však v interpretaci výše uvedeného odkazu k renesanční malbě zátiší posunout dokonce 

k tomu, že Patočka téměř říká, že umění zachycuje a vyjadřuje také určitý dějinný svět.  
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 Patočka přece se již v paragrafu o poesie a filosofii řekl, že umělec (básník) staví svět. 

Tím se také velmi přiblížil Heideggerově myšlence o ustavení světa.  

Nutno zde přihlédnout určitě i k Patočkovu filosofickému náhledu na dějiny.   Patočka se 

podobně jako Heidegger domnívá, že horizont dějin je horizontem různých výkladů 

jsoucího.  Když tedy Patočka říká, že umění staví svět, a umění přibližuje kus dálky, čímž 

odhaluje tajemství, jakoby říká, že umění zachycuje a zpřítomňuje jistý dějinný svět 

člověka. To v intencích Heideggerovy filosofie dále znamená, že umění zachycuje 

spatřování jsoucna, jisté typy rozvrhování, které jsou v dějinách lidské kultury v neustálé 

proměně. K takto odvážné interpretaci Patočkova náhledu na umění nás snad trochu 

opravňuje také myšlenka,  obsažená již v textu Svět a předmětnost. Zde Patočka 

v souvislosti se smyslovým vnímáním  „starých věcí antiky“ píše: 

 
 „Staré předměty, antiky, antiquaria mívají při sobě něco nevýslovného, co jako by svědčilo o jejich 

začlenění do jiného způsobu spatřování, než je náš běžný, a víme, že jen tomu se poštěstí spatřit něco z těchto 

cizích světů, kdo dovede žít jejich životem. I zde tedy, ač zpředmětněn, je život přístupen jen 

nezpředmětnělému a neteoretizujícímu pohledu.” 
114

  

 

Potom by se tedy snad skutečně dalo říci, že Patočka bere dílo jako něco, co ustavuje jistý 

dějinný svět člověka, a co tento svět následně vyjadřuje.  Určitě by se našlo i vícero dalších 

způsobů, jak Patočkův náhled na umění srovnat s náhledem M. Heideggera. Berme proto 

několik předešlých odstavců jen jako načrtnutí interpretačních možností, a vraťme se ještě 

k dalším aspektům třetího pohybu existence, pohybu pravdy, pohybu k celku světa.  

 

Naplnění lidského nitra je podle Patočky:„ …cosi svobodného, čeho nelze prostě docílit, 

nýbrž co nás musí zachvátit, je passio, nikoli actio…“115 Patočka třetí pohyb označuje za 

pohyb paradoxního charakteru, jelikož tento pohyb vyžaduje  odevzdání, oddání; 

odevzdání se, oddání se jsoucnu, světu, bytí.
116

 Bezprostřední součástí oddání se jsoucnu, 

světu, bytí, je také přijetí smrti, vystavenost smrti.  To, co je na druhou stranu ziskem, je 

podíl na mocnostech zjevnosti, na dění pravdy. Jinak řečeno, oddání se, odevzdání životu a 

bytí, je zásadním konstitutivním momentem zjevnosti světa v celku, jako i jednotlivého 

jsoucna.    

 

 

      4.6.   Pohyb pravdy jako pohyb transcendence 

 

Otázkou také ale je, co je motivací k realizaci třetího pohybu? U Heideggera je tím, co volá 

k realizaci nejvlastnější možnosti moci být fenomén úzkosti a sní související hlas svědomí. 

Tichým hlasem svědomí je pobyt volán z upadlosti, z neosobní sféry „ono se“, (das man). 

Úzkost pobyt vystavuje nicotě a odemyká svět v jeho celku, tím pobyt vede 

k „ontologickému tajemství“.  
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Již v předešlé části jsme ale naznačili, že s úzkostí je tomu u Patočky poněkud jinak, než u 

Hiedeggera. Patočka klade důraz na to, že život člověka na světě je primárně darem a 

účastí na životě obecném, účastí na universálním životě. S tímto universálním životem, 

domnívá se pole všeho Patočka, je možné vejít v tajemný a oživující kontakt. A to téměř na 

každém kroku, za určitých podmínek. Universální zdroj života se při patřičném pohledu, 

postoji, vztahu ke světu a bytí, vyjadřuje téměř v každém smyslovém datu přirozeného 

světa člověka.  A je-li navíc i sama smrt návratem k tomuto životu, ztrácí v Patočkově 

očích konstitutivní význam úzkosti své unikátní privilegium, jaké má u Heideggera.  

Patočka tedy označuje úzkost za nejostřejší hrot života, ovšem možnost obnovování 

kontaktu s nadindividuálním životem hrot úzkosti otupuje: “… pouze ten, kdo vlastní já učinil 

posledním centrem všeho svého světa, a to je každý, komu vlastní život netvoří součást života 

vůbec, může v úzkosti spatřovat základní strukturu, která vede k ontologickému tajemství 

vůbec.”
117

 

 K naplnění lidského nitra nemůže podle Patočky vést ani mechanické plnění úkolu, ani 

uspokojení z heroického vydržení úzkosti ze smrti a osamocenosti, ke které pobyt odsuzuje 

heideggerovo pojetí autentické existence. Takto pojatá existence je možná dokonce i jistou 

formou zapomenutosti, vyjadřuje Patočka explicitně a říká, že nejde o to, aby svět byl můj 

- aby člověk byl jeho pánem - ale aby svět a potom i existence v něm, měly smysl. 

Tím, co nitro podněcuje k realizaci třetího pohybu, zdá se nám, je u Patočky tedy 

především touha po smyslu. Smysl lidské nitro naplňuje, jelikož existenci celkově 

prosvětluje její svět. Smysl tedy prosvětluje bytí/vynacházení v tomto světě, a také cestu, 

lidskou pouť tímto světem.  

Zásadní je, že se ovšem nejedná o smysl individuálně určený, o jakýsi mravní imperativ 

nebo o smysl určený na základě heroického rozhodnutí, jak je tomu možná podle Patočky 

u Heideggerovy etiky. Smysl, jak jsme naznačili již v předešlých částech, je něco, co se 

utváří až v intersubjektivní dimenzi společenství. Proto se smysl, ke kterému směřuje 

existence v rámci třetího pohybu - smysl který naplňuje nitro - nejobecněji řečeno, týká 

toho, co je lidem společné. A je to také proto, že duše má původně spíše universální než 

individuální charakter. Tímto třetí pohyb nabývá morálního charakteru.  

Součástí třetího pohybu, ve kterém se realizuje setkání se sebou samým, sebe nalezení, je 

také sebe-vzdání. Lidské nitro je naplněno tím, co směřuje k universálnímu charakteru. 

Čím universálnější je cíl, tím větší je naplnění, tím více je pociťována plnost existence na 

světě, a tím více je i otevřenosti, a to i na úkor přijetí konečnosti.  

Otevřenost však také vyvolává úzkost. Úzkost u Patočky k třetímu pohybu bytostně patří, 

ale souvisí primárně s odvahou k otevřenosti, s otevřeností pro tajemství. Úzkost z odvahy 

k otevřenosti vyvolává napětí. (Proto již v Nitru a duchu Patočka hovořil o nepředmětném 

životě v napětí.)  V této souvislosti mluví o napětí v pojetí Dostojevského, Nietzscheho, 

Kierkegaarda.
118

 Patočkovu pozornost přitahuje neustálá reflexe Kirkegaarda, který:“...se 

svou napjatou dialektikou, působí dojmem nelidského ledu; Nietzsche dojmem konvulze; 

Dostojevskij dojmem stálé krize.“
119

  

 

Pohyb k celku světa, třetí pohyb existence, který koná mimo jiné i umělec, je pohybem 

transcendence. Transcendenci Patočka na jednom místě Pozůstalosti formuluje jako pohyb 

od pouhého bytí k existenci. Transcendence je neustálým vykračování ze sféry známého/ 

domácí/ pohostinného, do sféry otevřena. Nitro podle Patočky nenaplňuje nic konečného, 
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 jelikož je samo nekonečné: nitro je světem, říká také Patočka. Patočkův „mravní 

imperativ“ nakonec zní „udělej blízkostí největší dálku“.  

Co je tím přesněji myšleno, přibližuje také text Životní rovnováha a amplituda: 

„…lidskostí je necítit se být vyplněn konečností. Ale moc, úspěch, „světská“ velikost jsou 

ve směs konečné věci.“
120

 Filosofie amplitudy oproti tomuto sugeruje něco velmi 

radikálního:“...sugeruje lásku k věčnému...“.
121

  

I tento pohyb transcendence v sobě působí lákavostí a proto je existenci, jenž má schopnost 

prolamovat veškerou totalitu, výzvou. (Lidská uchvácenost celkem je také tím, z čeho 

vzniká i celá lidská kultura, co tvoří dějiny.)  

 

 

        4.7.  Otázka pravdy a umění 
 

Na závěr ve vší stručnosti poukažme k Patočkovu náhledu na pojem pravdy, respektive 

pravdy v umění.  Je poměrně evidentní, že Patočka již od druhé poloviny třicátých let 

začíná nahlížet pravdu a otázku pravdy v umění podobně jako Heidegger. U Heideggera, 

respektive v Bytí a čase, je pravda myšlena z jako odemčenost,
122

 což Heideggerův žák 

Biemel interpretuje tak, že pravda je zde Heideggerem myšlena v souvislosti:“… s novým 

výkladem pobytu jakožto bytí ve světě, jako pravda existence...“.
123

 Tradičně oproti tomu 

byla otázka pravdy chápána jako „adequatio intelectus et rei“, tedy jako shoda myšleného 

s věcí, a to již od dob Aristotelových. 

Heidegger, na jehož originální pojetí pravdy navazuje Patočka, se tedy obrací k počátku 

filosofie, sestupuje až k nejstarší vrstvě myšlení o pravdě, k Herekleitovi a shledává, že 

pravda byla původně chápána jakožto neskrytost, zjevnost. Tato zjevnost, neskrytost, 

byla řeckým myšlení vyjádřena pojmem aletheia.  Koncepci pravdy jakožto alethei 

Heidegger presentoval prvně formou přednášky O bytnosti pravdy (Vom Wesen der 

Werhait) v roce 1935 v Brémách.
124

  Zde je o pravdě pojednáno jako o zjevnosti ve 

skrytosti. Ve vztahu k umění je tato koncepce pravdy Heideggerem explicitně pojednána 

v jeho dalším slavném textu O zrození uměleckého díla. I tato pojednání původně bylo 

prezentováno ve formě přednášek v roce 1935. 125
 

Hovoří-li tedy Patočka v textech strahovské pozůstalosti o tom, že umění nejpravdivěji 

zachycuje přirozený svět člověka či hovoří-li o pravdě obecně, potom tak, zdá se nám, 

navazuje na Heideggerovu fundamentální koncepci pravdy jakožto aletheia. 

 

Zde bychom naši práci, vztahující se ke strahovské pozůstalosti, rádi ukončily. Před 

konečným závěrem celé práce, již jen připojme poznámku, vztahující se k Patočkovu 

náhledu na umění v rámci textů vztahujících se k dějinám filosofie.  
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 Poznámka k filosofii umění v textech z filosofie dějin 

 

Své první filosofické texty mladý Jan Patočka začíná publikovat na sklonku dvacátých let, 

tedy několik let před napsáním Pojmu evidence. 
126

  Prostudujeme-li texty, které se netýkají 

Patočkovy systematické filosofie, které reprezentují spíše Patočkovu filosofii dějin, úvahy 

o úloze a smyslu moderní filosofie, úvahy o kultuře nebo situaci člověka moderní doby, tak 

shledáme, že v rozmezí od konce 20. let až do konce Druhé světové války (kam zhruba 

sahá také konec práce na strahovské pozůstalosti) Patočka obecně věnuje umění nejvíce 

pozornosti ve studiích Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost (1938), Česká 

vzdělanost v Evropě (1939) a studii Symbol země u Karla Hynka Máchy (1944). Oproti 

strahovské pozůstalosti všechny tyto texty byly veřejně publikovány. 

 

V  této závěrečné a pouze schematické poznámce bychom se rádi zaměřili především na 

první dva texty, které však v jistých aspektech doplníme o myšlenky týkající se filosofie 

dějin obsažené v textech Několik otázek k pojmům dějin a dějepisu (1934) a Životní 

rovnováha a životní amplituda (1939). I v těchto textech se totiž Patočka dotýká otázek 

estetiky. 

 

 

Umění a vzdělání  

 

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost a Česká vzdělanost v Evropě, jak napovídají 

samy názvy, primárně hledají odpověď na otázku, co je vzdělání/vzdělanost. Patočka píše: 

“...my dnes zapomínáme - vzdělání. Proto úvaha o pojmu vzdělání má pro nás takovou 

důležitost, proto je vlastně nutností. Proto se ptáme, co je vzdělanost.“
127

  Cestu ke 

skutečnému vzdělání doprovází podle Patočky sebepřekonávání a téměř askeze. Vzdělání 

předchází dlouhé hledání a tápání a rozhodně není něčím jako zvídavostí, obsáhlou 

encyklopedickou znalostí či polymathií.  

Pro nás je zajímavé, že analogicky jako se to má se vzděláním, se to má například 

s literární činností, s tvorbou krásné literatury, literárního uměleckého díla. Literární 

činnost, říká Patočka:„...musí být založena na vážném studiu, na nejvyšších nárocích na 

sebe sama“.
128

 Lze se však domnívat, že tento požadavek Patočka vznáší na uměleckou 

tvorbu obecně, tedy nejen na činnost spisovatele. Nicméně konkrétní příklad takovéhoto 

vztahu k umělecké tvorbě v oblasti české umělecké kultury nachází Patočka opět v oblasti 

literatury. Patočka poukazuje na dílo J. Durycha, respektive na jeho zřejmě nejvýznamnější 

román Bloudění, který Patočka také přeložil z německého jazyka do češtiny.   

Proč je zrovna toto dílo výrazem adekvátního postoje k umělecké tvorbě, k umělecké 

tvorbě jako k poslání a výkonu?  Román Bloudění totiž podle Patočky odráží velmi 

hluboké historické znalosti svého autora, tedy vzdělanost autora. Hloubka uměleckého 

vidění světa - to jak se svět umělci zjevuje - v rámci Patočkova náhledu, souvisí tedy velmi 

významně se vzděláním.  
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Skutečné vzdělání (nejen pouhý intelektualismus), stejně jako umělecká tvorba, která nás 

zajímá nejvíce, obecně vznikají:“...v naprosté pokoře vůči věcem, na sebezapření.“
129

 

Avšak umělecká tvorba založená na takovémto přístupu a její projevy, umělecká tvorba 

jako jistý zodpovědný životní výkon/poslání, moderní české umělecké kultuře velmi chybí, 

domnívá se Patočka. Přitom ovšem jen takováto práce a umělecká tvorba by byla schopna: 

„…nésti celý životní systém národní společnosti a rozvinout se také institucionálně, tj. 

rozvinout se ve vskutku živý program národního vzdělání...,“.
130 

Patočka se proto 

explicitně vyjadřuje o jisté krizi v českém umění. „Nejostřejší krize přišla po převratu.“
131

 

„Převrat“ spojuje Patočka v jiné části textu s rokem 1918.  

 

Umění jako jeden ze základních zdrojů vzdělání a duchovnosti 

 

K několika dalším podstatným aspektům, které Patočka spojuje s otázkami umění v rámci 

kratších textů, k nimž se zde obrací naše pozornost, dospějeme také skrze otázku - co 

charakterizuje samotného vzdělaného člověka? Vzdělanému člověku je podle Patočky 

vlastní zejména to, že je schopen k veškeré skutečnosti, ke všem smyslovým podnětům a 

také ke svým prožitkům a emocím zaujmout jistou míru odstupu; nahlížet na vše s určitou 

rezervou, distancí či nadhledem.  

Člověk schopen toho postoje, schopen odstupu/distance, není věcmi a dojmy, oproti 

„běžnému, naivnímu“ člověku, bezprostředně strháván a proto také ovládán.  Celkově je 

pak člověku, který dokáže zaujmout zmíněný postoj, umožněno soudit a uvažovat o 

skutečnosti v kontextu širších a hlubších souvislostí. (Připomeňme zde, pohyb oddání, na 

který jsme upozornili v předchozí části v souvislosti s třetím pohybem existence, v rámci 

kterého se zjevuje celek světa.) Jinak řečeno člověk je schopen odstupu, člověk je schopen 

osvobození; odstup otevírá svobodné pole možností. 

 

Vzdělaný člověk (kterým by v Patočkovo očích podle všeho měl být i dobrý umělec) si je 

také vědom svých základních vnitřních, tedy duchovních sil. Na straně druhé si je současně 

vědom základních vnějších zdrojů, tedy primárně kulturních zdrojů, které lidského ducha 

prohlubují a formují.  

Těchto zdrojů si byl dobře vědom oproti mnohým moderním intelektuálům například již i 

vzdělanec řecký, domnívá se Patočka. Co řeckým vzdělancům nechybělo „byl upřímný 

poměr k všem velkým mocnostem vzdělání, ke všemu co člověka prohlubuje: k poetičnu, jež 

uchvacuje, očišťuje a staví vzory, k přísnému vědomí, jež ujasňuje a upřesňuje, k heroismu 

vlastních dějin, který učí vidět jasně vlastní situaci, k filosofii, jež objevuje celek.“
 132

 

V tomto kontextu je Patočkovi zosobněným vrcholem starověké vzdělanosti osoba filosofa 

Sokrata. Sokratova hluboká vzdělanost pramenící z nesmírné vášně pro pravdu se odráží 

v jeho schopnosti překonat veškeré vnitřní napětí, obavy ze smrti.
133
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Podstata vzdělání, jak je patrno z předešlého odstavce, je zde Patočkou chápána jakožto 

prostředek k možnému pochopení smyslu lidského života a snad i lidského osudu.
134

 

Současně jsme výše viděli, že Patočka explicitně hovoří o třech základních oblastech 

vzdělání: o oblasti filosofie, oblasti historicko-politické a oblasti umění. Z jejich srovnání 

jasně vyplývá i postata umění. Podtrhněme, že následující vymezení podstaty umění je 

aplikovatelné především na umění historické, umění minulosti, nikoli umění moderní 

doby, tedy dvacátého století.   

Cílem filosofického vzdělání je jistá universálnost, respektive přenesení filosofické reflexe: 

„..na celý život lidský, na souvislost jeho smyslu a osudu, i na celý jeho rámec, kterým je 

svět.“
135

 

Historicko-politické vzdělání se v reflexi o dějinných skutečnostech nespokojí s tím, co je 

pouhou:„...vnějškovou tradicí k nám přineseno, nýbrž hledí proniknout tímto umrtvujícím 

nánosem k pramenům života, k matkám.“
136  

Vzdělání lidskému duchu zprostředkované uměním primárně vytváří vzory, ideály a cíle, 

ale mimo to také lidskou duši očišťuje a uchvacuje. 

 

Význam, který Patočka klade na umění ve vztahu ke vzdělání, je ještě více posílen, klade-li 

Patočka umělecké vzdělání do přímého kontrastu s matematicko-přírodovědeckým 

vzděláním, které s novověkem postupně nastolilo vládu nad moderní kulturou. 

Matematicko-přírodovědecké vzdělání a z něho vyplývající vztah ke skutečnosti se 

Patočkovi jeví jako něco ve svém základu utilitárního, co v jistém smyslu dokonce až 

jakoby zavírá přístup ke smyslu života.   

Teprve matematické vzdělání člověku přineslo normu pravdy, upozorňuje Patočka, avšak i 

přesto jej považuje za vzdělání abstraktní, vzdělání suché, skoro až nejnižší typ vzdělání. 

Patočka v tomto kontextu dále podotýká to, že se však nikdy nesetkáváme s takovou 

kulturou, která by mohla spočívat pouze na matematicko-přírodovědeckém druhu poznání. 

Takováto kultura nemůže již proto existovat, jelikož skrze matematicko-přírodovědecký 

druh poznání: „… nelze najít klíč k otázce lidského života a osudu. V tomto ohledu stojí 

daleko výše umělecký (neříkám estetický!) typ vzdělanosti.“
137 

   

 

 

Smysl umění moderní doby  

 

Patočka si na umění, respektive uměleckém typu vzdělání, všímá především toho aspektu - 

té schopnosti umění – člověka duchovně očišťovat, povznášet a ukazovat vzory, životu 

vytyčovat: „...cíle, hranice, božstva.“
138

 Nicméně tyto vlastnosti náleží zejména umění 

historickému, nikoliv modernímu, čehož si je Patočka ovšem plně vědom a my jsme to 

také výše naznačili. V této souvislosti Patočka nabízí velmi zajímavý a velmi podstatný 

náznak rozlišení umění historického, umění minulosti od umění moderního. 
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Výsostným smyslem umění, jenž vznikalo před obdobím, které Patočka nazývá moderním, 

bylo primárně dávat konkrétní podobu lidskému božstvu.  Jako příklad, na kterém Patočka 

tuto funkci umění dokládá, je umění antického básníka Homéra či gotická katedrála. 

S tímto smyslem se ovšem podle jeho názoru nesetkáváme v umění doby moderní.  

Moderní umění již toliko nezpracovává, netématizuje bohy a božství, ale tématicky se 

posouvá směrem k nepřikrášlené a tvrdé životní realitě, tedy také k existenční realitě. 

Umění moderní doby,  doby které vládne racionalismus, rozum, technika, je oproti umění, 

jenž zejména propůjčuje podobu bohům, analytičtější, čímž právě proniká do hloubek 

tvrdé životní reality moderního člověka. Jako příklady takto pojaté umělecké tvorby 

Patočka uvádí tvorbu Cervantese či Shakespeara. Proto je třeba říci, že pojem moderní 

nespojuje primárně jen s uměním dvacátého století. Naopak zdá se nám, že pojem moderní 

Patočka vztahuje až ke kartesianismu a vzniku racionalismu.  

 

Touto dějinnou proměnou, tím, že se z umění vytrácí božství, tedy také posvátno a sním 

také spojené metafyzično, však podle všeho není hodnota moderního umění v Patočkových 

očích nikterak snížena. Moderní umění „hněte“ každodenní tvrdou realitu lidského 

bytování na světě. Tuto realitu, existenční realitu, Patočka metaforicky nazývá moderním 

bohem (Postupný vznik moderního umění a jeho odlišnost od umění klasického, 

historického, se stane jednou ze základních otázek Patočkovi filosofie umění 60. let. 

Nejsystematičtěji je toto rozlišní rozvinuto v textu Čas a umění. V textu Spisovatel a jeho 

věc je toto rozlišení aplikováno na oblast literatury, moderní literatury.). 

 

Hovoří-li Patočka o vzdělávací funkci umění, tak je vhodné říci, že za vzdělávací „agens“ 

nepovažuje veškerou uměleckou produkci. Významně na lidského ducha a jeho vzdělání 

působí především díla, která zpracovávají základní lidské otázky, základní otázky lidské 

existence, či se těchto otázek určitým způsobem dotýkají. Z Patočkových úvah dále 

vyplývá, že všechny jednotlivé konkrétní projevy moderní a soudobé umělecké tvorby je 

třeba nahlížet a „hodnotit“ v kontextu dějin - v kontextu velkých historických uměleckých 

děl. Jedině ve světle velkých uměleckých děl, domnívá se Patočka, je pochopitelná dílčí 

umělecká činnost (smysl umělecké činnosti) a tvůrčí snaha jednotlivých umělců. 

 

V textu Myšlenka vzdělanosti je také naznačeno, kde Patočka shledává půdu, ze které  

umění vzniká, čím se cíleně vymezuje proti marxismu, respektive proti určení původu a 

funkce umění v marxisticky orientované filosofii. Umění podle Patočkova názoru celkově 

vzniká ze široké společenské základny, z kontextu „společenského vědomí“.  Ovšem v 

žádném případě se umění nesmí převádět na pouhý výraz, ozvuk nebo reflexi společensko-

kulturního dění, situace, říká důrazně. Tím by totiž významná pozice umění byla snižována 

na „pouhou“ mytologii. Umění je tedy naopak výrazem čistě individuálním, respektive 

výrazem boje konkrétního individua o základní lidské otázky. Umělci jsou tak, říká 

Patočka, jedněmi z činitelů duchovního prohlubování člověka: „...v dnešní době hlavně 

spisovatelé…“, říká Patočka.
139

  

Z výše uvedeného můžeme jednoduše vyvodit, že Patočka na umění nahlíží historicky, což 

ovšem nemůže být překvapující. Vždyť je mu, podobně jako i M. Heideggerovi,  

filosofická tematizace dějin klíčem k otázkám fenomenologie a ontologie. (Patočka je 

navíc oproti Heideggerovi v analýze dějin poněkud důslednější.) Obor lidských dějin 

Patočka také označuje za základní pramen a materiál vyšších typů poznání filosofii, umění 

a historicko-politické vzdělání.  

                                                 
139 

 Patočka, J., Česká vzdělanost v Evropě, Umění a čas, Praha 2004, s. 31 

 



Filosofická tématizace dějin odkrývá samou podstatou člověka; je odhalováním lidské 

bytnosti. Klást si otázku, co jsou  dějiny, tedy znamená ptát se, co je člověk, protože 

člověk je dějinná bytost. A stejně tak je dějinný přirozený svět člověka. 

Je-li i umění nahlíženo v dějinných souvislostech, tak se dá vyvodit, že také jistým 

způsobem odhaluje onu lidskou podstatu. Pochopitelně umění tuto podstatu odhaluje 

jinými prostředky a jiným způsobem, než jak lidskou podstatu odhaluje historie či 

filosofie.  Patočka tento dějinný proces nazývá pohybem směřujícím k samotným vnějším 

a vnitřním hranicím člověka. Tímto procesem jsou hranice života a lidských schopností, 

jako i podstata duše, nepřetržitě objevovány a také nově definovány. Tento proces není 

nikdy završen, protože pak by podle Patočky ztrácelo smysl hovořit o tvorbě dějin. 

Nakonec tento dějinný proces lidského sebepřekonávání, odehrávající se také v umělecké 

tvorbě Patočka nechápe pouze jako zdroj jednotlivých kulturních artefaktů a uměleckých 

děl. Analýza kultury by podle jeho názoru ukázala, že člověk je ze své hluboké vnitřní 

podstaty, namísto povrchními cíly a zájmy, především uchvácen celkem světa. Tato 

uchvácenost jednotlivce dává vznik celé lidské kultuře. 

Patočka píše: „Tento poměr k celku, - toto uchvácení celkem - jak jinak si je vykládat než 

podstatným vztahem člověka k tomu, co je nejuniversálnější, nejobsáhlejší. Povýšeno nad 

vše omezené a konečné? Co samo je konečné, nemůže přece nikdy nekonečné, nadkonečné 

prožít a k němu se vztahovat.“
140

  

                                                 
140 

 Patočka, J., Životní rovnováha a životní amplituda, Umění a čas, Praha 2004, s. 57 

 



Závěr: 
 

V závěru se již jen pokusme ve stručnosti zpětně pohlédnout na naši práci. V první části 

první kapitoly jsme se věnovali Patočkově disertaci Pojem evidence a jeho význam pro 

noetiku. V souvislosti s tímto „textem“ jsme se pokusili poukázat na základní východisko, 

ze kterého se Patočka obecně vztahuje k umění.  Za toto obecné východisko jsme označili 

otázku krize, krize moderní vědy.  Tato krize má podle Patočky být řešena filosofickým 

nalezením základů původní smyslové zkušenosti. Patočka s původní smyslovou zkušeností 

 Pojmu evidence na nejobecnější rovině spojoval pojem svět sensus communis.  Na 

konkrétnější rovině považoval za korelát původní smyslové zkušenosti pojem tzv. původní 

zkušenostní evidence. Původní zkušenostní evidence byla v této práci Patočkovy 

principem a zárukou pravdy, pravdivosti.    

V této souvislosti Patočka již v rámci Pojmu evidence naznačil, že je to právě umění, co 

má výjimečnou schopnost původní smyslovou zkušenost zachytit, vyjádřit.  

Několik let po napsání Pojmu evidence Patočka začal otázky přirozené smyslové 

zkušenosti a původní evidence nahlížet skrze pojem přirozený svět. Co je to přirozený svět, 

je však složitá otázka, píše Patočka ve své habilitaci Přirozený svět jako filosofický 

problém. Této habilitaci jsme se proto v naší práci věnovali v druhé části první kapitoly. 

V rámci našeho pozastavení nad Přirozeným světem jakožto filosofickým problém jsme se 

pokusili poněkud přiblížit, co si je pod pojmem přirozený svět možno představit.  Přestože 

jen v nepatrných náznacích potvrdilo se nám zde opět, že Patočka zastává názor, že je to 

právě umění, co dokáže odhalovat původní evidenci a přirozený svět; svět tak, jak jej 

původně tělesně a tedy i smyslově ve svém životě zakoušíme. V souvislosti se schopností 

 odhalovat přirozený svět člověka se již ale Patočka také dotkl role jazyka, výrazových 

prostředků.  

Jazyk, respektive filosofie jazyka tvoří velmi podstatný článek Patočkovy filozofie obecně, 

jako i jeho náhledu na problematiku přirozeného světa.  Z tohoto důvodu jsme se také 

pokusili na poli Patočkova díla o jisté srovnání jazyka, jak je užíván běžně (hovorově), jak 

je užíván ve vědě a v kontrastu k tomu,  jak je užíván v rámci umění. Schopnost 

uměleckého jazyka zachytit přirozený svět se nejjasněji ukázala ve srovnání vztahu 

původní předreflexivní zkušenosti a jazykového vědomí.   

Celkově je však ve vztahu k první kapitole nutné říci, že nám v mnohém měla posloužit k  

tomu, abychom si předestřeli hlavní témata Patočkovy filosofie - krizi, přirozený svět, 

filosofie jazyka - na jejichž pozadí Patočka umění nahlíží. Takto jsme si vytvořili 

vhodnější půdu k našemu pokusu zhostit se doposud nevydané strahovské pozůstalosti, 

respektive jsme se v první kapitole pokusili připravit vhodnější půdu k interpretaci těch 

pasáží strahovské pozůstalosti, které se nám zdály být nejrelevantnější ve vztahu 

k Patočkově filosofii umění. 

  

Ke strahovské pozůstalosti, kterou jsme již v úvodu označili jako hlavní předmět naší 

práce, jsme tak přistoupili v druhé kapitole. Na jejím počátku jsme se pokusili vyrovnat se 

s Patočkovým odklonem od Husserlova idealistického subjektivismu a metody 

fenomenologické redukce. V této souvislosti jsme poukázali na  Patočkovo přijetí 

Heiddegerovy otevřené struktury zjevnosti in-der-welt-sein a existencialismu. Právě zde se 

nám postupně začala rýsovat snad nejvýznamnější koncepce, v jejímž světle Patočka 

umění nahlíží. Byla to rodící se koncepce tří pohybů existence, přičemž již v habilitaci 

o přirozeném světě jsme nalezli náznaky pohybu pravdy.   



Patočka v tomto kontextu uměleckou činnost (společně náboženstvím a filosofií) začal označovat za 

cestu k celku světa, skrze který také jedině vede cesta k pravdě. Jinak řečeno, ukázalo se nám, že 

Patočka začíná nahlížet otázky umění, skrze pohyb pravdy, který se mu pravděpodobně stal, po 

odklonu od Husserla, základem cesty k zahlédnutí  půdy přirozeného světa.  

Pohyb pravdy, respektive celá koncepce tří pohybů existence bývá snad nejčastějším 

klíčem k interpretaci Patočkova filosofického náhledu na smysl umění.
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 Pokusili jsme se 

proto tento pohyb -pohyb pravdy - dále sledovat, přičemž za hlavní aspekt tohoto pohybu 

jsme pojali časovost konečné existence.  Obecně Patočka na umění v těchto částech naší 

práce nahlížel jako na prostředek, který je schopen daleko autentičtěji, hlouběji a také 

živěji než například věda či filosofie zachytit a  sugestivní formou vyjádřit drama lidské 

existence na cestě světem; existenční drama, na cestě k sebe-nalezení a zebe-získání. 

Patočka tuto schopnost umění přičítal zejména z toho důvodu, jelikož se mu umělecký 

výraz jevil jako nezainteresovaný výraz duševní spontaneity. Vědecké a snad i filosofické 

poznání (zejména deskriptivní, reflexivní filosofie těžící z pozůstatků kartesianismu ) se 

mu oproti tomu jevily jako činnosti, které jsou svého druhu obstaráváním, výslovným a 

proto zainteresovaným způsobem poznání.   

Se záměrem ještě poněkud projasnit původ pohybu pravdy, a tím projasnit jeden ze 

základních způsobů, kterým Patočka na umění nahlíží, jsme se pokusili odkázat k 

Heideggerově existenciální struktuře starosti. Učinili jsme tak z toho důvodu, jelikož 

struktura starosti, podle našeho přesvědčení, stoji v základu jak pohybu pravdy, tak celé 

rodící se koncepce tří pohybů.  

 V samotném  závěru druhé kapitoly jsme se přiblížili také k Patočkovu náhledu na otázky 

aisthesis. V této souvislosti Patočka na umělce nahlížel jako na existenci, člověka, který je 

nejvíce otevřen pro svět.  Jako na existenci, která má snad nejvíce ze všech lidí jedinečnou 

schopnost ladit, splývat v jakousi harmonickou jednotu se světem. (Lze předpokládat, že 

zde byl Patočka v mnohém inspirován také Heideggerovo pojednáním O bytnosti pravdy, 

předneseném prvně již v roce 1930.)  

 

Ale i přesto, že Patočka kladl již ve svých nejranějších spisech do jisté souvislosti pravdu, 

umění a  přirozený svět, tak jsme se teprve v kontextu Studie k pojmu světa, ke které jsme 

přistoupili ve třetí kapitole, dopracovali k jeho explicitním tvrzením o tom, že umění, 

respektive poesie přirozený svět zachycuje nejpravdivěji.  Teprve v rámci této studie 

Patočka vedle sebe do těsné blízkosti položil pojmy poesie, přirozeného světa, pravdy.  Již 

od počátku třetí kapitoly se nám také po koncepci zjevnosti spojené třemi pohyby 

existence, tedy koncepci spojené s problematikou subjektu, začala ukazovat druhá 

koncepce zjevnosti, v jejímž světle Patočka po svém odklonu od Husserla začal nahlížet 

otázky zjevnosti, přirozeného světa jako i umění.  Tato druhá koncepce se pojí 

s kosmologickým rámcem zjevnosti vymezeným nebem a zemí. Patočka v jejím rámci dále 

rozvíjel otázky pravdy a umění. V této souvislosti uvažoval zejména o básnictví. Celkově 

jsme zde také dospěli k přesvědčení, že právě k otázkám básnictví a básnickému užití slova 

směřuje nejvíce Patočkových úvah.  Jakoby Patočka skrze tyto otázky projasňoval 

problematiku zjevnosti. Podobně to snad dělá i Heidegger ve svých textech o umění. Je 

zajímavé, že Patočka odkazuje na Heideggera, pokud promýšlí otázky existence, nikoli 

však promýšlí-li otázky umění, poesie a otázky vztahu filosofie a umění.  Například ve 

Studii symbol země u Karla Hynka Máchy Patočka otevřeně přiznává, že podstatu 

básnictví nahlíží v mnohém podobně jako L. Klages.
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Přestože ale Patočka na Heideggera v otázkách umění explicitně neodkazuje, tak jsme se 

skrze pozastavení nad několika pojmy pokusili poukázat na podobnost úvah obou filosofů. 

Snad nejvíce jsme se k podobnosti mezi Patočkovou a Heideggerovou charakterizaci 

umění přiblížili v poslední části závěrečné třetí kapitoly nazvané Umění jako přiblížení 

dálky.  Z této části třetí kapitoly, předestírající všechny tři pohyby existence v jejich 

vzájemné souběžnosti, se nám také obě dvě hlavní koncepce zjevnosti, v jejichž světle 

Patočka nahlíží umění, poněkud sjednotily. Pohyb pravdy, který koná ve své existenci 

básník, potažmo umělec obecně, se zde odhalil jako neobyčejná vykloněnost do sféry 

otevřena, jako pohyb transcendence.  Pravda obecně a pravda v umění se nám zde také 

ukázala jako odkrytost, zjevnost, nikoli jako tradiční logická pojmová shoda myšleného 

s věcí. 

 

V poslední části naší práce, v dodatku k Patočkovu náhledu na umění v rámci textů z 

filosofie dějin, jsme se ještě stručně pokusili poukázat na několik dalších aspektů, kterých 

si Patočka zhruba od konce dvacátých let do druhé poloviny let padesátých na umění 

všímá. Největším motivem těchto textů psaných paralelně se strahovskou pozůstalostí, 

oproti ní však veřejně vydaných, byla otázka vztahu vzdělání a umění.  

Domníváme se, že také na pozadí textů z filosofie dějin se ukázala skutečnost, že Patočka 

se k umění vztahuje zejména skrze krizi, přirozený svět a tři pohyby existence. Mimo to se 

nám zde však ukázalo, že Patočkova filosofie umění významně souvisí také právě s jeho 

filosofií dějin, která je společně s krizí a přirozeným světem tématem, kterému se Patočka 

věnuje od začátku až do konce svého života. Ukázalo se nám, že ve vztahu k Patočkově 

filosofickému náhledu na umění se jeho filosofie dějin uplatňuje zejména v rozlišení na 

umění „klasické, historické“ a umění „moderní doby“. Zdá se tedy, že se Patočka již od 

počátku svého myšlení a nikoli snad až od doby, kdy se začal originálním způsobem 

vypořádávat s Hegelovým učením o minulostním rázu umění, tedy od 60. let, zabýval 

otázkou moderního umění, jeho smyslu.
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Na úplný závěr je vhodné konstatovat, že jasné obrysy Patočkovy filosofie umění poskytují 

až jeho texty z šedesátých let devatenáctého století. V této době totiž Patočka některé 

otázky umění – zejména jeho smyslu pro moderního člověka - reflektuje explicitně, nikoli 

jen jakoby sekundárně, jak tomu je ve strahovské pozůstalosti. Jak jsme v samotném textu 

několikrát poznamenali, nejvýznamnějšími texty jsou v této souvislosti zejména: Učení o 

minulém rázu umění, Umění a čas, Spisovatel a jeho věc. Zajímavě se však ale Patočka 

k otázce umění, respektive moderního umění, vztahuje například  také v Dopisech Václavu 

Richterovi či  v první kapitole v sebraných přednášek Platon a Evropa. V rámci těchto 

„pozdějších“ textů Patočka klade umění do blízkého vztahu s otázkou lidské svobody. 

Tento aspekt je relativně odlišný oproti tomu, jak se k umění vztahuje v raných spisech.  

Celkově ale podobně jako v rámci strahovské pozůstalosti obecně umění klade do kontextu 

otázek pravdy ve vědeckém a filosofickém poznání, krize a přirozeného světa.
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 Myslíme, 

že srovnání s pozdními texty by prokázalo poměrně velkou kompaktnost a kontinuitu ve 

vývoji Patočkovy filosofie umění. Právě na to jsme se v zásadě v naší práci pokusili 

poukázat. 
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Art in Patočka’s philosophy from 1930 to 1950 

Summary:   

This work is an interpretation of the Czech philosopher Jan Patočka’s  philosophical views on 

art of, as outlined in its raw form in the philosophical writings, the so called strahovská 

heritage, which is a collection of so far unpublished philosophical writings, written 

approximately during the period of 1939 to 1945. Patočka in the framework of heritage only 

refers to the dilemma of art in a secondary way. Despite this, some references to art, which 

can be found within the framework of this heritage, contain a great potential for further 

interpretation. 

In the first part of the first chapter we concentrated on Patočka’s dissertation The Concept of 

Evidence and its Significance for Noetics (1931). In the context of this work we tried to point out 

the base of Patočka’s view on art. This base we have identified as a question of crisis, crisis in 

modern science. This crisis should, in accordance with Patočka, be solved by philosophical 

study of the basis of original sensual experience. Patočka already in the framework of The 

Concept of Evidence outlined that it is an art that has extraordinary ability to capture original 

sensual experience and truly express it.  Original sensual experience was in this work for 

Patočka related to evidence, which he considered as principle of truth cognition.                                                                  

 

A few years after Patočka wrote The Concept of Evidence, he began viewing questions of 

crisis, original sensual experience and evidence through the concept of the natural world. 

What is the natural world, is however a complicated question, Patočka writes in his 

habilitation The natural world as a philosophical problem (1936). This is why the second part 

of the first chapter is devoted to this habilitation.     

In our contemplation over The natural world as a philosophical problem (1939) we tried 

somewhat to bring closer what is possible to imagine within expression of the natural world. 

Despite only subtle intimations we again confirm that Patočka is of the opinion that it is art 

which is able to unveil original evidence of the natural world, world in which we originally 

physically and sensually experience our existence.  

In connection with the ability of art to unveil the natural world of men, Patočka touched on 

the role of language and symbolical expressive instruments.  Language, or more so the 

philosophy of language, forms a very substantial part of Patočka’s philosophy in general, so 

does his view of dilemmas of the natural world. For this reason we also tried (in last part of 

first chapter) to certain degree to compare Patočka’s view on language in its daily use, as it is 

used in science and its use in art.  

Overall in relation to the first chapter it is necessary to state that its main purpose was to 

outline the main theme of Patočkas’ philosophy – crisis, natural world and also philosophy of 

language – which Patočka uses as background to thinking about art. This better prepared the 

ground for our attempt to interpretate the most relevant parts of the strahovské heritage in 

relation to Patočkas’ philosophy of art.  

   

We turn to the strahovské heritage in the second chapter, where we were analyzing shorter 

writings written between 1936 and 1939.   In its beginning we tried observed Patočka’s 

deviation from Husserl’s idealistic subjectivism and method of phenomenological reduction. 

We pointed out Patočka’s acceptance of Heiddeger’s open structure of appearance in-der-

welt-sein and existentialism. It is here where we can possibly start to see the outline of the 

most important concept, in the light of which, Patočka views art. This was the emerging 

concept of three movements of being. In this context Patočka started to mark art activity -

together with religion and philosophy - as the way towards world unity, through which also 

leads the only way to truth. In other words, we could see that Patočka is beginning to look at 



questions of art through “movement of truth”, which is probably, after his parting with 

Husserl, the core way to glance at the ground of the natural world.  

“Movement of truth” or the entire concept of three movements is often possibly the most 

common key to interpretation of Patočka’s philosophical view on the meaning of art. This is 

why we tried “movement of truth”, more precisely observed. As the main aspect of the 

movement we considered the temporality of finite existence.  

In general, in this part of our work, Patočka observes art as the means, which is much more 

able authentically, deeply and vividly than science or philosophy, to capture and in suggestive 

form express the drama of human existence on the world path; existential drama on the path 

to self-discovery or self-realization.  Patočka attributed this ability of art mainly for the reason 

that he viewed artistic expression as independent expression of deep spontaneity.  Scientific 

and possibly even philosophical cognition (especially descriptive, reflexive philosophy 

underpinned by  the remnants of Cartesianism) he considered, in comparison, as activities 

which are the means of gathering explicitly and thus subjective ways of cognition.   

At the last part of the second chapter we also got closer to Patočka’s view on the question of 

aisthesis.  In this context Patočka looks at artists as being men who are most open to the world 

– they have the greatest ability out of the entire human race to cohere and blend in a 

somewhat harmonic unity with the world.  
 

We turn to the main writing of the strahovská heretige, which is called The Concept of  world 

(1939-1946),(Studie k pojmu světa),  in the third chapter.  Despite the fact that Patočka in 

some perspective wrote in his early works about truth, art and natural world, we can see 

though in this study, his first explicit assertion that art captures the natural world most 

precisely and truly.  It is only in the framework of this study where Patočka puts next to each 

other the notion of poetry, natural world and truth.  

Overall we arrive here at the conviction that it is exactly the question of poetry and poetical 

use of words that lead most of Patočkas’ thoughts, as if Patočka, through these questions was 

clarifying the dilemma of appearance; similarly as Heidegger possibly does in his works about 

art.  Generally in this context, Patočka is mainly concerned with poetry in relation with 

cosmological framework of appearance determined by earth and sky.  

It is interesting that Patočka refers to Heidegger when he is looking into the question of being, 

but not when he’s working with the question of art, poetry or the question of relation between 

philosophy and poetry. For example in The symbol of the Earth in Karel Hynek Mácha 

(1944), Patočka openly admits that he views some aspects of the basis of poetry in similar 

ways as L. Klages.  

Despite the fact that Patočka does not explicitly refer to Heidegger in questions of art, we 

have tried through looking at several terms to show the similarity of thinking of both 

philosophers. Maybe the closest we got to similarity between Patočka’s and Heidegger’s 

characterization of art was in chapter four.  

In this  chapter by outlining all three movements of being in their interrelated concurrence we 

can also see both main concepts of appearance in light of which Patočka views  art have 

become somewhat united. Movement of truth which is exhibited in the works of poets, or 

artists in general, is unveiled here as unusual deviation into the domain of openness as a 

movement of transcendence.   

   

In the last part of our work, in addition to Patočka’s view on art in the framework of works in 

history of philosophy (written approximately from the end of 1920’s to second half of 1950’s)   

we further tried to briefly point out several further aspects where Patočka is thoughtful of art.  

In the context of these writings it appeared that Patočka’s philosophy of art is closely linked 

also with his philosophy of history which is together with crisis and natural world themes 



which Patočka explored though out his life. We discovered that in relation to Patočka’s 

philosophical view on art his philosophy of history is applied to differentiate art as “classical, 

historical” or art of “modern times’.  

 

In conclusion it is appropriate to point out that  a clear outline of Patočka’s philosophy of art 

is only apparent in his  works from the 1960’s. In this period Patočka raises some questions 

about art, reflects explicitly mainly, not only secondarily, as was the case in the strahovské 

heritage. As was mentioned several times in the main text, the most important works in this 

context are The writer and his cause, Art ant time, The teacheng about the past character of 

art. (Interestingly Patočka talks about the question of art in his Letters to Václav Richter or in 

first chapter of his collected lectures Plato and Europe.) In the framework of these “later” 

works, Patočka puts art into close relation with the question of human freedom.  

We believe that a comparison with his later works would confirm quite a great density and a 

continuation in the evolution of Patočka’s philosophy of art. This is what we have in principle 

tried to highlight in our work.  
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