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„Jak se má pak člověk současných světových dějin možnost ptát vážně 
a v silném smyslu, zda se bůh přibližuje nebo vzdaluje, jestliže opomíjí vmýšlet 
se v prvé řadě do dimense, v níž může být ona otázka sama položena? Pokud 
se nerozsvět-lila otevřenost bytí a není ve své světlině blízka člověku, zůstává 
dimenze svátosti uzamčena již jako dimenze. Snad spočívá význačnost tohoto 
věku v uzamčenosti dimenze svátosti. Snad to je tím jediným neštěstím.“
(Martin Heidegger, O humanismu)

 I. Úvod

 i. Obecné vymezení otázky

Na počátku našeho přemýšlení stojí jednoduchá myšlenka:  Vzdalováním se světu lidí 

se člověk přibližuje bohům.  Zůstáváním s lidmi a přijímáním jejich obvyklých způsobů 

rozumění a zacházení se sebou a se světem, člověk1 sám o sebe přichází.

Jednoduchost této úvahy se ztrácí v komplikovanosti a přeplněnosti každodenního 

lidského zaměstnávání se činnostmi i myšlením.  Zkušenost s tímto zaměstnáváním se je 

naprosto odlišná od zakoušení přítomnosti toho,  co do této bezprostřední zaneprázdněnosti 

nenáleží. K základní lidské situaci patří „lidské konání“2. K základu lidské situace ale patří 

také chvíle prosté jakéhokoli konání. Právě v nich je člověku dána možnost zabývat se tím, co 

se skrývá v pozadí konání a  smyslově bezprostředně přístupného. Tehdy mu je dán čas tázání 

a přemýšlení.

V zaneprázdněnosti bezprostředním lze snadno podlehnout dojmu,  že otázka blízkosti 

božství a člověka,  je otázkou víry,  historie nebo dějin náboženství.  Přitom nám snad uniká 

schopnost zahlédnout, že možnost zakusit onu blízkost je jednou ze základních zkušeností, 

která je nadána schopností stanovovat lidskost člověka.  Jako taková nemůže být ničím 

vzdáleným, ale naopak musí být člověku na dosah.

K takovému přemýšlení jsme z velké části dovedeni Martinem Heideggerem. Z četby jeho 

spisů vyplývá nutnost zamýšlet se nad korelujícími protiklady blízkosti a vzdálenosti toho, co 

k člověku a lidskosti náleží.  Jeví se,  že lidské přibližování se božskému,  se udává jako 

vzdalování se tomu,  co člověka bezprostředně obklopuje.  V tomto ohledu se naše chápání 

blízkosti a vzdálenosti lidství posouvá.  Je-li člověk bezprostředně obklopen všedností 

1 „Bytnost člověka, však tkví v tom, že je více než pouhým člověkem, pokud je tento představován jako 
rozumná živá bytost.“ Martin Heidegger, O humanismu, přel. Petr Kůrka (Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 
2001), s. 32. Dále jen: Heidegger, Humanismus, a udání strany.

2 „Neboť stanovovat účely, zjednávat k nim prostředky a používat jich je lidské konání.“ Martin Heidegger, 
Otázka techniky, přel. Jiří Michálek, Jana Kružíková, Jan Chvatík (Praha: Oikoymenh, 2004), s. 7. Dále jen: 
Heidegger, Otázka, a udání strany.
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zaneprázdněnosti a je-li jí oddán,  pak se vzdaluje svému lidství.  Nechá-li naopak tuto 

zaneprázdněnost opadnout a sleduje-li její vzdalování,  je mu lze v prázdnu,  které po ní 

zůstává, nalézt sebe sama v blízkosti božství.

Blízkost božství je něčím, co  Martin Heidegger nepředstavuje jako základající moment 

lidství. Uvažujeme o něm jako o samovolné blízkosti elementu stálého překračování omezení, 

která lidství sama bez ustání provázejí.  Jeví se nám, že podle vzoru myslitele,  lze rozumět 

těmto omezením jako základu pro jejich vlastní překračování nebo jim lze propadnout. Přitom 

ale moment překročení skrývá nepředvídatelnost a tajemství.  Nenese v sobě žádnou přesnou 

podobu a známý obsah,  ale přitom jako lidé sdílíme zkušenost,  že udáváním se tohoto 

překračování, nalézá člověk důvěrnost se sebou samým. A pak také vstupuje do poměru s tím, 

co vedle jeho běžných zkušeností zdánlivě nemá v životě místo.  Tehdy se otevře možnost 

zahlédnout, že je to nejvlastnější lidský život sám3,  který se otevírá a v lidskosti sebe sama 

odhaluje,  kam může člověka vést.  Přivádět řeč na tuto schopnost života člověka je obtížné. 

Protože o ní nerozhoduje vůle,  ta k ní jen přivádí.  Najednou mizí možnost ujmout se věci, 

nezbývá,  než ujímat se sám sebe tak,  aby možnost sousedit  s božským,  jak  by  Martin 

Heidegger řekl, zůstávala otevřená a průchodná.

Podaří-li se to,  pak je zřejmé, že člověk se ocitá v místech,  která mu ve vlastním smyslu 

nepatří, ale kde jedině nalézá, odkud je mu dána možnost porozumět sám sobě.

Blízkost božství je doprovodem a stvrzujícím elementem, že nastoupená cesta je vskutku 

lidská, že po ní lze dojít důvěrnosti sám se sebou.

Heideggerova  filosofie  ukazuje,  pokud a jak člověk podíl na lidství získává.  Musíme 

přiznat, že u Martina Heideggera s určitou těžkostí postrádáme  čin prvotního (počátečního) 

pokorného,  vědomého a myslivého odevzdání se,  který  lze  sledovat  na příklad  u Platóna. 

Stejné je to pro nás i s jeho záměrným mlčením o nitru člověka a potřebě aktivní proměny 

(kultivace) sebe sama.

3 „Toto je touha: domov za obzory
a vlnobití, časem netknutá;
a to jsou přání: tiché rozhovory, 
jež s věčností má všední minuta.

A to je život sám: když došla cíle
nejodlehlejší chvíle z minula,
a jinak záříc nežli jiné chvíle,
vstříc věčnu mlčky stanula.“

Rainer Maria Rilke, Lodice času, přel. Jindřich Pokorný (Praha: Odeon, 1966), s. 60.
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Zároveň jsme se mu ale v tomto ohledu naučili rozumět.  Chápeme totiž,  že odhodlané 

pozorování vazby, do které jsou společně vtaženi a sobě dáni svět, člověk, jsoucno a bytí, má 

samo schopnost vykonat na člověku,  který je provádí,  kultivující proměnu.  Pro takového 

člověka pak už stále zůstává úkol být svědkem udávání se této vazby. Bezodkladnost činného 

přijetí vlastního podílu na tomto dění vystupuje vždy tehdy, když je člověk s to myslet.

Myšlením snad dochází k postupnému odhalování, že blízkost božství, sousedství s bohy 

je člověku jakožto lidské bytosti stále a od počátku na dosah.  Přemýšlivé ohledávání tohoto 

lidského bytí božství na dosah pod vedením Martina Heideggera,  je hlavním předsevzetím 

této práce.

 ii. Vymezení tématu na základě prací Martina Heideggera

Pro Martina Heideggera je důležitým tématem zůstávání člověka v každodennosti a v jeho 

zaujetí  sebou samotným, především svou vlastní činností.  Cílené vzdalování  se od obojího 

se snad může jevit jako ústup, ale přitom se to také může stát cestou k hlubšímu pochopení 

toho, čím vlastně je lidskost člověka.

V tomto ohledu je Heideggerova  filosofie filosofií životní  zkušenosti. A je také filosofií 

otevření otázky,  jak  a proč  je tato zkušenost zapomenuta. Přijímáme tedy  jeho  myšlení 

s vědomím,  že není jeho nárokem dokazovat  pravdivost  svých  tvrzení,  ale  spíše  nalézat 

a odhalovat  souvislosti  tak,  aby  byla  odhalena  jejich  obecná  platnost.  Míníme,  že Martin 

Heidegger zápasí o myslivé proniknutí do míst,  o nichž tuší,  že odtud snad lze  vyzískat 

vysvětlení,  která ukáží, z jakého důvodu –  tedy čím –  jsme lidmi. Jeho  postup má  podobu 

svědectví o existenci myšlením zprostředkovávané (životní) cesty.4

Dovolujeme si být přesvědčeni, že texty, které máme před sebou, jsou-li  nahlíženy tímto 

způsobem,  teprve provázejí jeho  práci a zdaleka nejsou jejím účelem.  Proto zároveň 

přiznáváme, že je-li jeho spisům omezeně připisována hodnota jen coby částem filosofického 

diskurzu,  považujeme ji v této podobě a podle našeho soudu v souladu s ním,  za méně 

podstatnou.5

4 „Tato cesta je nanejvýš cestou přes pole, polní cestou, která nejen o zříkání mluví, ale která se už zřekla – 
totiž nároku na to být závaznou naukou a platným kulturním výkonem či duchovním činem.“ Martin 
Heidegger, „Dopis mladému studentovi,“ in: Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 
1993), s. 39.

5 Viz předchozí pozn.
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 I.ÚVOD

O tématu blízkosti člověka a božství budeme uvažovat nad Heideggerovými texty z 50. let 

minulého století. Základem pro východiska naší argumentace jsou jeho práce Básnicky bydlí  

člověk, Otázka techniky, Věc, Řeč a O humanismu.

Budeme  sledovat  tematickou  provázanost  motivu  bytí  člověkem,  které  je  podle  nás 

v Heideggerových textech navozováno  jako podmíněné.  Nejedná  se přitom o jednoduchou 

podmíněnost vystavenou na splnění jedné nebo několika po sobě jdoucích podmínek. Jedná 

se o vrstvenou podmíněnost, která v sobě skrývá soupatřičnost člověka a bytí.  Jak uvidíme, 

výslednou  naplněností  těchto  podmínek  není  jediná  možná  podoba  existence,  ale  spíše 

možnost  bytí  člověkem v plnosti  tohoto bytí.  Naopak tím, že podmíněnost vztahu člověka 

a jeho okolí  není  naplněna jako vzájemně se podmiňující,  dochází  k tomu,  že lidský život 

se udává právě jako řízený z hlediska lidského zařizování se v něm, aniž by kdy mohlo dojít 

k tomu, že člověku zůstane přístupná vlastní soupatřičnost s jeho okolím, která není závislá 

na jeho  činnosti  ani  na jeho  přivlastňování  si  tohoto  okolí.  Obecně  tedy  budeme  mluvit 

o vztahu člověka k sobě samotnému a k tomu, co ho obklopuje a budeme se snažit pochopit, 

jakým způsobem je možné, aby právě tento vztah určoval lidství člověka. Důležitým prvkem 

v této otázce je podle nás souvislost  motivu bytí  člověkem a motivu míry,  která toto bytí 

člověkem ustavuje. Právě motiv míry nebo meze je tím, který v textech Martina Heideggera 

navozuje onu podmíněnost stávání se člověkem ze vztahu k tomu, co ho obklopuje a zpětně 

tak  i ve vztahu  člověka  k sobě  samotnému.  Na motivu  míry  se pokusíme  ukázat, 

že provázanost člověka s okolím není podle Martina Heideggera pouze provázaností fyzickou 

v tom smyslu,  že člověk žije ze svého okolí  a v něm,  ale že způsob,  jakým toto své okolí 

zabydluje,  svědčí  o tom,  že je  s ním  provázán  nezávisle  na svém  konkrétním  jednání 

a způsobech,  jakými  se z něho  zajišťuje.  Pokusíme  se sledovat,  jak  je  naopak  člověk 

Martinem Heideggerem ukázán jako zajišťovaný tím,  co ho obklopuje a teprve v této své 

zadrženosti může být člověkem.

V tomto  ohledu  rozvíjí  Heidegger  znovu  motiv  míry  jako  vzájemné  udávající 

se souvislosti  všeho, co jest,  ale nepředstavuje ho jen s ohledem na lidské bytosti  ale také 

s ohledem  na věci.  Znovu  budeme  zvažovat  otázku  „bytnosti“,  která  bude  otevřena  už 

v souvislosti  s přednáškou  Básnicky  bydlí  člověk6.  V něm se ukazuje,  že bytí  člověka jako 

„básnické“  vychází  právě  z jeho  „bytnosti“.  „Bytnost“  je  Heideggerem užívané  označení, 

6 Martin Heidegger, „Básnicky bydlí člověk,“ in: Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 
1993), s. 76-104. Dále jen: Heidegger, Básnicky a udání strany.
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které  vymezuje  jako  obecné  určení,  jež  je  charakteristické  a ve své  obecnosti  vlastní  pro 

každou entitu, kterou vymezuje.7 Označení „bytnost“ zároveň také ve své obecnosti ustavuje 

osnovu souvislosti  těchto entit  a jejich společné sounáležitosti.  Sounáležitost  entit  nastává 

z jejich „bytí z bytnosti“ – jejich  „bytováním“.

Tato vzájemná souvislost se ukazuje jako umožňující předpoklad pro to, že člověk je s to 

pobývat  s věcmi  i jinak,  než  prostřednictvím  jejich  předmětného  uchopování.  Otázka 

způsobu, jakým pobývá člověk ve svém okolí, a jakým zůstává v tom, co ho obklopuje nebo 

s tím naopak po svém nakládá, je hlavním tématem Heideggerovy Otázky techniky8. V tomto 

textu se ukazuje,  že jakkoli  je  člověk schopen ovládat  vše,  co ho obklopuje a převádět  to 

do stavu připravenosti k použití a  tak toho také využívat, není přitom nijak schopen změnit 

svou základní situaci. Stále je stejně vystaven do toho, čím je obklopen. Když je přesvědčen, 

že své okolí ovládá, je to právě toto přesvědčení, které ho ohrožuje nejvíc. Jakkoli je člověk 

schopen podrobovat si okolí podle své vůle a propadat se do slepoty, že on je tím, kdo toto 

okolí vytváří a ovládá, zůstává v tomto okolí, do něhož se sám nepřivedl a stejně tak zůstává 

člověkem. Ať už si je toho vědom nebo ne, zůstává tou bytostí, jež je jako člověk přiváděna 

do jedině jemu příslušného způsobu bytí, který Martin Heidegger označuje slovem „úděl“.

Právě v čase, kdy podle Heideggera ovládl člověk své okolí natolik, že se celé domněle 

stalo  příslušným člověku  v podobě  „použitelného  stavu  zásob“,  se ve způsobu  zjednávání 

tohoto stavu jako odkrývání odhaluje, že možnost, za jaké je toto lidské jednání vůbec možné, 

člověka  předchází  a tím  jeho  činnost  v celém rozsahu  podmiňuje.9 S tím se také  ukazuje, 

že člověk je této své činnosti mocen teprve a až jako příslušející k neskrytosti, která takové 

dění teprve umožňuje. Je to právě „úděl“, který člověka s touto oblastí svazuje: „Protože úděl 

uvádí člověka vždy nějakým způsobem na cestu odkrývání, kráčí člověk na této cestě neustále 

na jejím okraji,  kde má možnost sledovat a zabývat se pouze tím, co je odkryté na způsob 

zjednávání a odtud brát veškerou míru. Tím se mu uzavírá druhá možnost, totiž aby se spíše 

7 „Obecné určení, které platí pro každou věc, se nazývá bytnost.“ Martin Heidegger, „Řeč,“ in: Básnicky bydlí 
člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 43. Dále jen: Heidegger, Řeč a udání strany.

8 Heidegger, Otázka, s. 25.
9 „Kde a jak dochází k odkrývání, když to není pouhé dílo člověka? Nemusíme pátrat daleko. Je třeba pouze 

nezaujatě vzít na vědomí to, co si na člověka vždy již učinilo nárok, a to tak rozhodným způsobem, že jedině 
jako takto oslovovaný může být člověk člověkem. Ať už kdekoli člověk otevírá oči a uši, odemyká svoje 
srdce, aby se uvolnil k přemýšlení a bádání, k tvorbě a dílu, k prosbě a díku, všude se již shledává přiveden 
do neskrytého. Kdykoli neskrytost povolala člověka do jemu přiměřených způsobů odkrývání, vždy se již 
neskrytost neskrytého udála a byla přisvojena (hat sich ereignet). Když člověk sobě vlastním způsobem 
odkrývá to, co je v neskrytosti přítomné, pak pouze odpovídá na výzvu (Zuspruch) neskrytosti, a to i tam, kde 
jí odporuje.“ Heidegger, Otázka, s. 18.
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a více  věnoval  bytnosti  neskrytého  a jeho  neskrytosti,  aby  se dověděl  o své  nezbytné 

příslušnosti k odkrývání jako své bytnosti.“10

Tímto krokem pro nás otevírá Martin Heidegger důležitou otázku, co to vlastně je ono 

„obecné určení, které je platné pro každou věc [a] nazývá se bytnost.“11 Obecná určení, která 

jsou běžně chápána jako výdobytek lidského pozorování a výzkumu, a jako taková jednoduše 

pomáhají sdružovat jednotlivosti do skupin na základě obecných znaků, které sdílejí navzdory 

svým jedinečným rysům, se v jeho podání coby „bytnosti“ ukazují výrazně jinak. Heidegger 

tak předvádí,  že platnost  jako „obecnost  určení“ je ustavena jako „bytnost“,  a jako taková 

nepodléhá definici (člověka), ale je určována jinak. Právě otázka, co určuje „bytnost“ člověka 

je  důležitým příspěvkem  Otázky techniky,  jemuž se budeme věnovat.  Hledání,  odkud a co 

určuje bytnost člověka,  odkazuje k Heideggerem představované prostupnosti  sféry smyslu. 

Tuto  interpretaci  přebíráme  od Martina  Nietsche.12 Přijmeme-li  předpoklad, 

že se „bezesmyslné“ okolí  smyslově přístupných jsoucen prostupuje s „prostorem smyslu“, 

pak  nalézáme  způsob,  jak  sledovat  Heideggerovu  přednášku  Věc13,  aniž  bychom  upadali 

do rozpaků, jak chápat jím popsaný působný vliv, jímž věc, byť coby neživé jsoucno, souvisí 

se svým okolím.

Tato sounáležitost se udává, aniž by ustávala. Její udávání se náleží svým původem právě 

do sféry „obecnosti“, odkud se věci dostává jí příslušného „určení“. „Bytnost“ a „bytování“ 

jsou  vyloženy  jako  otevřené  pro  souvislost  člověka,  věci  a světa.  Právě  tímto  krokem 

k vzájemné  otevřenosti  „bytností“,  je  Heideggerovi  umožněno,  aby  usouvztažnil  z jedné 

10 Heidegger, Otázka, s. 25.
11 Heidegger, Řeč, s. 43.
12 […] „k zaujetí místa věcí nedochází v prostoru světa jako našeho (mého) okolí, ale v prostoru smyslu. Tento 

prostor však (a to je významové jádro Einkehr-dynamiky) není oddělený od primárního, bezesmyslně 
okolního prostředí jsoucen, nýbrž prostupuje se s ním. Tak jako odpírání světa a zpustnutí věci označuje 
„stejnou, ale ne totožnou“, k sobě navzájem vztaženou dynamiku, je i jimi světlený prostor stejný, ale ne 
totožný – je totiž prolnutě vrstvený. Charakteristicky nejde o meziprostor, ale o topologický prostor – 
o prolnutí (dvou) významově odlišných (stejných, ale ne totožných) prostorů. Prostor světa i prostředí jsou 
„stejné“, protože jde o prostory, v nichž se jako lidé pohybujeme. „Nikoli totožné“ jsou proto, že je můžeme 
významově odlišit na pro nás spíše vnitřní prostor smyslu, v němž se pohybujeme, když smysl hledáme, 
pozměňujeme, vykládáme apod., a na pro nás spíše vnější, okolní a do jisté míry cizí prostor toho, co nám má 
smysl dávat, ale zprvu nedává. Ačkoli se v obou prostorech můžeme pohybovat odděleně, naše místo je 
v jejich prolnutí – tam, kde smysl nacházíme, kde se vlastně (co se smyslu týče) už nepohybujeme, kde 
se pohyb smyslu zastavuje a my u jeho dosažení spočíváme (jak dobře vystihuje slovo Einkehr v obou svých 
významových rovinách.)“ Martin Nitsche, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii (Praha: Toga, 
2011), s. 73-74.

13 Martin Heidegger, „Věc,“ in: Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 6-36. 
Dále jen: Heidegger, Věc a udání strany.
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úrovně  hmotná  jsoucna  v jejich  jednotlivosti  i celku  a  člověka  a mohl  tak  pokročit  dále 

k odhalování souvislosti řeči, myšlení a božství.

Z této úrovně můžeme pak chápat Heideggerova vyjádření bytnosti řeči. Traklova báseň 

vykládaná Martinem Heideggerem v přednášce  Řeč14, je představována nikoli jako autorský 

počin, ale jako projev „bytnosti řeči“, kterou je mluvení. Toto zdánlivě jednoduché tvrzení 

ukazuje  Martin  Heidegger  jako  hluboké,  protože  nesleduje  akt  mluvení  mluvčího  jako 

takového, ale mluvení jako „volání“, které pochází právě z „obecnosti bytnosti“ řeči. Jako 

takové nenese žádný jiný význam, než ten, jež je básní bezprostředně otevírán.15 Člověku pak 

při čtení této básně není zapotřebí nic jiného, než prohlédnout právě tam, kde se zrovna sám 

nachází.16

Vedle přivádění do údělu přísluší člověku také porozumění řeči, jež je sama o sobě jednou 

z entit, které z vlastní bytnosti ukazují k souvislosti člověka, světa a věcí. V přednášce  Řeč 

se tedy  ukazuje,  že i když  je  řeč  tím,  co  je  člověkem  předmětně  využíváno,  může  mu 

odhalovat  jeho  souvislost  s věcmi,  světem a božstvím,  která  je  původnější  než  ta,  kterou 

manipulativně  nastoluje  ve svých  promluvách.  Tato  souvislost  je  nesena  v řeči,  jež  je 

původem lidského mluvení, a která spojuje člověka s bytím.

V tomto bodě se pokusíme ukázat, že všechny výše zmíněné texty Martina Heideggera 

popisují člověka jako existujícího v souvislosti, jež mu předchází jako individuu, a do které je 

jako člověk přiváděn. Tato souvislost má podobu přináležení člověka do sféry, jež mu je jako 

člověku  otevřena,  totiž  k bytí.  Úvaha,  že bytí  je  oním  původem  bytnosti,  nás  přivede 

k poslednímu textu  Martina  Heideggera,  kterým se budeme  v této  práci  zabývat,  k dopisu 

O humanismu.  Témata  myšlení  a bytí  nám  umožní  pohlédnout  na téma  bytí  člověkem 

v blízkosti  božství  z perspektivy,  která bude otevřena předchozími texty.  Vrátíme se znovu 

k motivu míry a z ní ustavujícího se lidství, abychom viděli, že Martin Heidegger tato témata 

zpracovává  postupně  a představuje  je  v různých  ohledech,  aby  ukázal,  že lidská  bytost  je 

začleněna  do obsáhlé  a hluboké  spleti  jedné  souvislosti,  v níž  dosahuje  svých  sobě 

14 Heidegger, Řeč, s. 42-75.
15 „Volání volá v sobě samém, a proto vždy i sem, i tam; sem: do přítomna; tam: do nepřítomna. […] Co volá 

první strofa? Volá věci, káže jim, aby přišly. Kam? Nikoli jako přítomné mezi přítomné, nikoli v básni 
jmenovaný stůl sem, mezi lavice, ve kterých sedíte. Místo, kam se mají dostavit, jež je spoluvoláno v jejím 
volání je do nepřítomna ukrytá přítomnost. K takovému příchodu vzývá jmenující volání. Vyzývání je zvaní. 
Zve věci, aby se jako věci týkaly nás lidí.“ Heidegger, Řeč, s. 57.

16 „My se však nechceme dostat dál. Chtěli bychom se jen konečně jednou opravdu dostat tam, kde se již 
zdržujeme. Proto se zamýšlíme, jak je to s řečí samou. Proto se ptáme, jak řeč jako řeč bytuje? Odpovídáme: 
řeč mluví.“ Heidegger, Řeč, s. 45.
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 I.ÚVOD

příslušejících významů v jejich plnosti teprve z přináležení do této souvislosti. Je-li postavení 

člověka v této souvislosti  jakkoli  výsadní,  spočívá v jeho sounáležitosti  s řečí  a myšlením, 

které mu ji činí přístupnou. Tato souvislost se udává z celku bytí.

Odhalováním této souvislosti ukazuje Martin Heidegger, že výše zmíněné entity jsou k ní 

příslušné ze svých „bytností“. Je-li  tato souvislost  myšlena na úrovni obecnosti „bytností“, 

pak je oproštěna od konkrétních účelových spojení jednotlivých jsoucen a může být myšlena 

jako  původní,  totiž  jako  neustávající,  a jak  by  Heidegger  řekl,  „dějinná“.  V tomto  jejím 

neustávání lze stanovovat vrstvy přítomnosti významu, které jsou trvalé, protože tak jedině 

mohou být ve svých konkrétních podobách přijaty do této souvislosti. Pak lze chápat obecnost 

„bytnosti“ jednotlivostí jako jejich trvalou, neustávající propojenost se sférou původu, z níž 

pochází jejich stejně trvalá, a přitom jim jedině v jejich jednotlivosti příslušející „bytnost“. 

Původ jednotlivostí se tak neukazuje jako moment jejich vzniku, ale právě jako neustávající 

otevřenost sféry, z níž se jednotlivosti stávají tím, čím jsou, prostřednictvím svého „bytování 

z bytnosti“ – k němuž je jim v jejich konkrétních podobách z bytí „udělena“ možnost.17

Zdaleka  není  naším  cílem  věnovat  se Heideggerovu  tématu  bytí,  jen  chceme  ukázat, 

že naše téma, blízkost člověka a božství, je Martinem Heideggerem chápána jako vzájemná 

soupatřičnost, která není otázkou víry, ani není zbytná. Všechna témata, která jsme sledovali, 

nás mají provést Heideggerovou argumentací, která toto ukazuje. Zároveň si také myslíme, 

že blízkost  člověka  k  božství  je  podle  Martina  Heideggera  jedním  z podmiňujících 

předpokladů pro to být a žít jako člověk.

Naše  práce  bude  rozdělena  do pěti  částí  podle  přednášek  Martina  Heideggera,  jejichž 

tématy se budeme zabývat tak, jak jsme je právě představili.

17 „Myšlení jest – to říká: bytí se již vždy v souladu s dějinným údělem ujalo své bytnosti. Ujmout se nějaké 
„věci“ nebo nějaké „osoby“ v její bytnosti znamená: milovat ji: mít ji rád, chtít jí umožnit [mögen]. Toto 
ʻchtít umožnitʼ znamená, pokud ji myslíme původněji: darovat bytnost. Takovéto ʻchtít umožnitʼ [Mögen] je 
vlastní bytností mohutnosti, jež není pouze schopna toho či onoho, ale může nechat něco v jeho pů-vodu 
[Her-kunft] „bytovat“, to znamená být. „Silou“ mohutnosti tohoto chtění vlastně umožňuje něčemu být. Tato 
mohutnost je ono vlastním způsobem „možné“, jehož bytnost spočívá v onom ʻchtít umožnitʼ. Bytí umožňuje 
myšlení z tohoto ʻchtít umožnitʼ. První umožňuje druhé. Bytí jakožto umožňující a tím zároveň chtějící 
umožnit je ono „mož-né“ [Mog-liche]. Bytí jakožto živel je „tichou silou“ chtějící mohutnosti, to jest 
možného. […] Mluvím-li o „tiché síle možného“, nemyslím possibile nějaké pouze představené possibilitas, 
ne potentia jako essentia nějakého actus existentiae, nýbrž bytí samo, které samo chtějíc, umožnilo myšlení, 
a tak bytnost člověka. To znamená jeho vazbu k bytí. Něco umožnit zde znamená: uchovat v jeho bytnosti, 
podržet v jeho živlu.
Když myšlení dospívá ke konci, neboť ustupuje ze svého živlu, nahrazuje tuto ztrátu tím, že si zjednává 
platnost jako τέχνη, jako nástroj výchovy a tedy jako školní a později kulturní podnik.“ Heidegger, 
Humanismus, s. 10.
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 II. Básnicky bydlí člověk

Je  příznačné,  že už  v prvním  odstavci  přednášky  Básnicky  bydlí  člověk,  volí  Martin 

Heidegger taková slovesa, která odkazují k potlačování svévolné lidské aktivity. Je-li zvoleno 

sloveso odkazující k nějaké činnosti, pak vybízí k uvažování, následování a odpovídání. Takto 

použitá  slova  jsou  výrazem  apelu  k odvrácení  se od prakticko-utilitárního  ohledu  lidské 

existence.  Tím  je  otevřen  první  krok  k odhalení  vzájemné  podmíněnosti  poměru  mezi 

naslouchajícím  a básní.  Tento  motiv  vzájemně  se podmiňujícího  poměru  není  představen 

za účelem dosažení lepší interpretace básně, ale navozuje potřebu změny, kterou má a je s to 

podle Martina Heideggera vykonat  člověk na sobě1,  aby básni  lépe porozuměl,  aby vůbec 

mohl na slova básně odpovídat tím, že by je následoval.2

Titul „Básnicky bydlí člověk“ je částí verše Hölderlinovy básně, kterým Martin Heidegger 

argumentuje,  aby ukázal lidské bydlení jako básnění. Vazba bydlení člověka s básněním je 

podle něho natolik silná, že bydlení je básněním podmíněno.3 Postupujeme-li  v promýšlení 

tohoto tématu v souladu s citací v poznámce, pak rezignujeme na obvyklé chápání bydlení. 

Abychom si ujasnili, o co v Heideggerově podání bydlení jde, zvážíme jeho výklad od motivu 

hledání míry.

Hledání  míry  není  pro  Martina  Heideggera  otázkou,  která  by  byla  teoretická  nebo 

praktická. Stojí mimo tato vymezení, protože nalezená míra má být člověku odpovídající a to 

v pravém slova smyslu. Jde o míru,  kterou by člověk mohl přeměřovat způsob svého bytí 

v jeho  základu,  to  znamená  na místě,  kde  se trvale  nachází  a v poměru  k tomu,  čím  je 

obklopen. Není přitom důležité, zda bude schopen něco sám vyměřovat. Důležité je, zda mezi 

všemi svými možnostmi,  nalezne takové,  jež mu otevřou jím obývaný prostor  jako trvalý 

a jemu přiměřený domov. Nalezená míra má člověku sloužit k tomu, aby byl schopen „být 

1 „Máme tedy splnit dvojí očekávání: předně, že budeme myslet na to, co se nazývá existencí člověka, 
z bytnosti bydlení; za druhé, že budeme myslet básnění jako to, co nechává bydlet, tedy jako budování, 
dokonce snad právě jako budování vůbec. Budeme-li hledat bytnost básnictví s ohledem na to, co bylo právě 
řečeno, dobereme se bytnosti bydlení.“ Heidegger, Básnicky, s. 79

2 „ ʻ... BÁSNICKY BYDLÍ ČLOVĚK... ʼ Tato slova pocházejí z pozdní a zvláštním způsobem dochované 
Hölderlinovy básně, jež začíná: ʻV rozmilé modři kvete kovovou střechou kostelní věž...ʼ (vyd. Stuttg. 2.1, 
str. 372 n.: Hellingrath VI str. 24 n.). Abychom správně uslyšeli Hölderlinovo ʻ... básnicky bydlí člověk... ʼ, 
musíme jeho slova uvážlivě vrátit básni. Budeme proto o nich uvažovat . Vyjasníme si, co se nám na nich 
hned zdálo napováženou. Neboť jinak nebudeme dostatečně uvolněni a připraveni jim odpovídat, tím totiž, 
že bychom je následovali.“ Heidegger, Básnicky, s. 77 (Podtrhla VV)

3 „Možná, že dokonce jedno druhé nese, a to tak, že to první, bydlení, spočívá na tom druhém, na básnění. 
Jestliže ovšem něco takového tušíme, pak se od nás očekává, že bydlení a básnění budeme myslet z jejich 
bytnosti. Jestliže se tomuto očekávání neuzavřeme, pak to, co se jinak nazývá existence člověka, budeme 
myslet z bydlení.“ Heidegger, Básnicky, s. 79.
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přiměřeně své bytnosti“4 a v tomto smyslu, aby i bydlel. Nyní je srozumitelnější, proč má být 

právě básnictví tím, co člověku tuto míru zprostředkuje. Básnictví coby způsob měření totiž 

může jako jediné otevírat lidskému myšlení5 dostatečný prostor pojímání dosahu a hloubky, 

z něhož by se člověk dokázal takové míry ujmout.

Právě  v tomto  kontextu  představuje  Martin  Heidegger  básnění  jako  opatřování  míry.6 

V básnění  se člověku  předává  míra  pro  způsob  jeho  bytí.  Básník  ani  ten,  kdo  se s básní 

setkává, nečekají na náhlou vlnu inspirace nebo nenadálé odhalení smyslu. Mezi básníkem 

a jeho posluchačem není  přímý vztah.  Jsou si  rovni  z poměru mezi  člověkem a řečí.  Oba 

naslouchají řeči. Z řeči může brát člověk nárok nalézat bytnost věci. Člověku je tento nárok 

řečí darován.7 Proto je také pro básníka možné naslouchat a následně básnit v souladu s tím, 

co  je  mu  v naslouchání  předáváno.  Básník  i posluchač  jsou  tak  postaveni  před  možnost 

naslouchat  sdělení,  jehož  obsah  skrývá  smysl,  který  je  pro  ně  naprosto  zásadní.  Básnění 

umožňuje člověku objevovat způsob bytí, jenž je vlastní jen jemu. Tento způsob lidského bytí 

je „bydlení“ na zemi.

Srozumitelnost  lidskosti  a země  je  člověku  v básnění  předávána  především.  Odhalení 

lidského způsobu bydlení na zemi přitom není samozřejmé. Utváří se právě prostřednictvím 

předávané míry. Lidský způsob obývání země vystavuje člověka mezi nebe a zemi. Protože 

na zemi jako takové pro člověka a jeho bydlení žádná míra není.8 Bydlení je v pravém smyslu 

obýváním země, při kterém je země nechána, aby byla tím, čím je – zemí a ničím jiným. Zemí 

je  země  ponechaná  jen  tehdy,  když  se změní  lidské  budování  na ní.  Člověk  buduje  tak, 

že nechává  růst,  co  samo roste  a staví  to,  co  by  samo nevyrostlo.  Tak získává  „zásluhy“ 

a zároveň uvádí sám sebe do nebezpečí, že  se mu jeho výdobytky stanou tím nejdůležitějším. 

Tak se země stal  pouhý zdroj  a prostor  k hromadění  dalších záslužných,  člověku zdánlivě 

prospěšných  statků.  Takové  budování  ale  nezakládá  bydlení.  Jak  dále  v Otázce  techniky 

uvidíme, maximálně proměňuje vše kolem člověka v něco, co je připraveno pro něj a jeho 

4 Heidegger, Básnicky, s. 89.
5 „Básnění a myšlení se jen tehdy a jen potud setkávají v tomtéž, pokud rozhodně zůstávají ve své bytnosti 

rozdílné. […] Zamyslíme-li se nad tím, co Hölderlin básní o básnickém bydlení, vytušíme cestu, po níž 
se skrze rozdílně myšlené přiblížíme témuž, co básník básní.“ Heidegger, Básnicky, s. 85.

6 „Básnění je opatření míry, opatření v silném smyslu slova, takové, kterým člověk teprve přijímá míru pro 
samotnou rozlohu základů svého bytí.“ Heidegger, Básnicky, s. 89.

7 „Avšak odkud my lidé víme o bytnosti bydlení a básnění? Odkud člověk vůbec bere nárok dospívat 
k bytnosti nějaké věci? Tento nárok může člověk brát pouze odtud, odkud jej dostává. Dostává jej z nápovědi 
řeči.“ Heidegger, Básnicky, s. 81.

8 „... Toto nebe je mírou. Proto se básník musí tázat: ʻJe na zemi nějaká míra?ʼ A musí odpovědět: ʻNení 
žádná.ʼ Proč? Poněvadž to, co jmenujeme, říkáme-li na  ʻna zemiʼ, trvá jen potud, pokud člověk zemi obývá 
a v bydlení nechává zemi být zemí. Heidegger, Básnicky, s. 97.
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použití. Tak také nastoluje vztah člověka k tomu, čím je obklopen do podoby, jako kdyby on 

sám  byl  toho  všeho  pánem.  Takové  budování  se nikdy  nemůže  stát  základem  lidského 

bydlení.  Lidské  bydlení  je  založeno  v budování  jiného  druhu:  „Avšak  bydlení  je  člověk 

schopen jenom tenkrát, když již vybudoval, buduje a setrvává v předsevzetí budovat jinak.“9 

Proto je důležité, aby člověk nalezl pro toto „jinak“ míru, která mu umožní, aby on sám byl 

způsobem, jenž ho ponechá být lidským a zemí ponechá být zemí.

Básnictví je tím, co pomáhá lidem nalézt,  kým člověk je a to ve svém postavení mezi 

nebem  a zemí.  Nalézání,  kým  a jak  člověk  na zemi  jest,  má  svůj  počátek  ve vzhlédnutí 

člověka k nebi. Lidské vzhlížení k nebi je zásadní ze tří důvodů. Člověk je připoután k zemi. 

Těžkost  a námaha  spojená  se životem  na zemi  vede  podle  Hölderlinovy  básně  člověka 

k otázce. Vzhlíží vzhůru a z námahy svého žití se osměluje zeptat, zda mu lze být i jinak než 

tak, jak doposud své bytí poznal. Jako by nad ním byl někdo jiný, jehož způsob bytí je jiný 

než lidský.10 To, co člověk vždy již zná, je bytí na zemi tak, jak je ho sám s to. Co člověka 

vede ke vzhlédnutí? Tím důvodem je pro člověka jeho vlastní bytí, které na zemi nenalézá 

míru, a které chce být jiné – sobě vlastní. Ve vzhlédnutí vzhůru a v prostém položení otázky, 

zda lze být i jinak, se ukazuje, jak důvěrně blízké vlastně nebe člověku je. Nebe patří k zemi 

natolik, že lidské bydlení není pouze obýváním země, ale je obýváním prostoru mezi nebem 

a zemí. Lidské bytí je tedy bytím na zemi a pod nebem – lidé jsou pozemšťané.11 Přitom ale 

obývají prostor, který je otevřen mezi zemí a nebem. Zároveň se s důvěrou obracejí k nebi, 

které  skrývá  jim  neznámé.  Nebe  je  tím,  prostřednictvím  čeho  se lidé  mohou  měřit 

s božským.12

Básnění  nechává  přicházet  do viditelnosti  to,  co  by  jinak  být  spatřeno  být  nemohlo. 

Básnění není hledáním básnického výrazu, ale je hledáním cesty, jak umožnit příchod zprávě, 

která nemůže přijít sama. V básnění se člověku napovídá, jak nechat přijít to, co by člověk 

9 Heidegger, Básnicky, s. 83.
10 „Smí, když život jest jenom únava, člověk / Vzhlédnout a říci: tak / Být chci i já? Ano. [...]“ Heidegger, 

Básnicky, s. 87.
11 „Zvláštní míra pro běžné a zvláště pro veškeré pouze vědecké představování, žádná příhodná tyč nebo 

pravítko; popravdě však míra,kterou lez mít po ruce a užívat ji daleko jednodušeji, pokud se ovšem ruce 
po ní nesápou, nýbrž nechávají se vést pokyny odpovídajícími této míře, jež se tu dává k převzetí. To se děje 
v přebírání, které na sebe nikdy míru nestrhává, nýbrž přejímá ji v soustředěném přijímání, jež nepřestává 
naslouchat. 
Proč však má být člověku napovídána a v básnickém převzetí sdělována míra, jež je pro nás dnes tak 
zarážející? Poněvadž jen tato míra je s to změřit a vymezit bytování člověka. Neboť člověk bydlí tak, 
že prochází a proměřuje ono „na zemi“ a „pod nebem“. Toto „na“ a „pod“ patří dohromady. Jejich prolnutí je 
onen rozměr, jejž člověk skrz naskrz prochází, pokud jest jakožto pozemšťan.“ Heidegger, Básnicky, s. 93.

12 „[...] Dokud laskavost ještě / Na srdci, Čistá, dlí, měří / Ne nešťastně člověk / Se božstvím. Zůstává neznám 
Bůh? / Je zřejmý jak nebe? Tomu / Věřil bych spíše. Toť člověku měrou.  [...]“ Heidegger, Básnicky, s. 87.
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 II.BÁSNICKY BYDLÍ ČLOVĚK

sám  nenalezl.  Martin  Heidegger  přirovnává  prostředky  básně,  které  takto  přivádí 

do viditelnosti,  k obrazu. Ani báseň ani obraz nejsou tím, co přivádějí,  naopak jsou něčím 

zcela jiným – jsou v poměru k tomu, co přivádějí do patrnosti, zcela cizí, i když „obrážejí“ 

jeho  podobu  do viditelnosti.  Básnění  není  v pojetí  Martina  Heideggera  nějakou  lidskou 

činností.13 Toto je velmi důležité. Básnění přivádí blíže cizí,  které je samo o sobě člověku 

a všemu lidskému vůbec velmi vzdálené. Zvláštní status básnění spočívá v tom, že dokáže 

člověku  zprostředkovávat  přístup  do míst,  která  jsou  jinak  z vědeckého  myšlení  nebo 

prostřednictvím  běžného  používání  jazyka  nepřístupná.  Básnictví  coby  uvádění  člověka 

do vztahu k cizímu není náhodné ani svévolné. Podle Martina Heideggera je básnictví tím, co 

člověku umožňuje,  aby získal míru pro své pobývání  na zemi a tedy i pro činnost,  jejímž 

prostřednictvím zemi  zabydluje  – pro budování.  V tomto smyslu je  básnění  nasloucháním 

a odpovídáním.14 Básnictví je zároveň tím, co člověku pomáhá, aby v poměřováním se s tím, 

co je mu cizí, nalezl bytnost toho, co je jemu samotnému vlastní. V tomto ohledu je básnění 

jako předávání míry samo tajuplné a ne vždy jasné. Martin Heidegger ale říká, že „tak to také 

musí zůstat, jsme-li hotovi vydržet v bytostné oblasti básnění.“15

Je-li něco člověku cizí, pak je to neznámé. Člověk sám nemá žádné ověřené způsoby, jak 

cokoli  cizího  poznat  jinak,  něž  že se pokusí  uvést  to  do známých souvislostí.  Čím je  cizí 

vzdálenější, tím obecnější a otevřenější musí být souvislost, z níž je cizí poznáváno. Proto je 

člověku srozumitelný obraz cizího v básni. Je jasné, že takový obraz nebo zpodobnění cizího 

nenese  jeho  původní  podobu.  Prostřednictvím  obrazu  je  v básni  člověku  ukazována 

až druhotná podoba cizího. Jako taková je přístupná vždy až v souvislostech, které ji ukazují 

jako srozumitelnou pro člověka. Tyto souvislosti způsobují, že se toto cizí, coby obraz16, jeví 

13 „Poměřování lidské bytnosti dimenzí, jež je mu vyměřena, dává půdorys jeho bydlení. Měření touto dimenzí 
je element, v němž lidské bydlení nachází trvalou záruku svého trvání. Toto měření je na bydlení tím 
básnickým. Básnění je měření. Co však zde znamená měřit? Máme-li básnění myslet jako měření, je zřejmé, 
že je nesmíme představovat nějaké libovolné představě o měření a míře. […] Básnění je opatření míry, 
opatření v silném smyslu slova, takové, kterým člověk teprve přijímá míru pro samotnou rozlohu základů 
svého bytí. Člověk bytuje jakožto smrtelný. Nazývá se tak, protože může zemřít. Moci zemřít znamená: být 
mocen smrti jako smrti. Jen člověk umírá – a to ustavičně, pokud dlí na této zemi, pokud bydlí.“ Heidegger, 
Básnicky, s. 89.

14 „Oním odpovídáním, v němž člověk ve vlastním smyslu naslouchá nápovědi řeči, je vyslovování slova, které 
mluví v živlu básnění. Čím je básník básnivější, tím je jeho slovo svobodnější, to znamená otevřenější 
a připravenější přijmout netušené – tím čistěji poroučí básník svoji zvěst stále usilovnějšímu naslouchání 
a tím více se to, co říká, vzdaluje pouhé výpovědi, u níž nám jde jen o správnost nebo nesprávnost.“ 
Heidegger, Básnicky, s. 81.

15 Heidegger, Básnicky, s. 93.
16 „Podoby a vzezření něčeho nazýváme běžně „obrazem“. Bytností obrazu je, že nechává něco spatřit. 

Zobrazení a zpodobení jsou naproti tomu až druhotné obměny obrazu ve vlastním smyslu, který jakožto 
podoba nechává spatřit viditelné a „obráží“ je tak do toho, co je mu cizí. Protože básnění přebírá onu 
tajuplnou míru, a to na tváři nebes, proto mluví v „obrazech“. Proto jsou básnické obrazy dílem 
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díky nim jako důvěrně blízké. Teprve z nitra  této oblasti nebo způsobu měření je člověku 

umožněno, aby se díval k božství jako k neznámému, které mu přesto není zcela nepřístupné.

Básnění  je  odpovídáním,  kterému  předchází  naslouchání.  Vydržet  v bytostné  oblasti 

básnění tedy znamená vydržet v polaritě naslouchání a odpovídání, která sama náleží k řeči. 

Zde se ukazuje, že řeč není ani pouhým mluvením, ani pouhou dovedností člověka. Je něčím, 

co zasazuje člověka do oblasti, která mu teprve umožňuje pokoušet se neznámé poznat. Aby 

toho byl schopen, potřebuje nejen míru, která je mu básnictvím přístupná, ale potřebuje také 

vydržet v oblasti, kterou mu básnictví samo sebou pro použití předávané míry, otevírá. Lidské 

bytí  je  bydlení  pod  nebem,  které  samo  sebou  dává  člověku  poznat  zřejmost  boha  jako 

neznámého.  Teprve  ze svého  poměřování  s ním  jako  cizím,  poznává  člověk  sám  sebe. 

Z poznání  nepoznatelného  pochází  nutnost  poznávat  lépe  to,  co  poznávat  lze.  Čím  více 

se člověk přiblíží poznání svého způsobu bytí – své bytnosti – tím více se bude přibližovat 

neznámému. Jinak by totiž  nebylo možné tvrzení  Martina  Heideggera,  že člověk se stává  

stává člověkem teprve v poměřování se božským.17

Z tohoto pohledu se básnění stává širším ve svém významu jako oblast, v níž musí člověk 

vydržet.  „Básnění“  se v podání  Martina Heideggera  stává člověkem otevíranou schopností 

naslouchat, být schopen všímat si pokynů, které jsou mu jako člověku přístupné. Jsou pro něj 

přístupné, protože je to on, kdo se jako takto pozorný, stává obyvatelem prostoru otevřeného 

pro něj mezi nebem a zemí, kdo je s to obývat ho „básnicky.“ Takový způsob bydlení odlišuje 

Martin  Heidegger slovem „bytování“.  V případě,  že je  člověk takto pozorný, pak se i jeho 

činnost odehrává v jiném, než jen jím samotným určovaném rámci.  Taková činnost je pak 

„budováním“, které má jiný význam než stavění. Jde o „budování“, jež samo sebou přispívá 

k růstu nebo prohlubování „dimenze“ (souvislosti), do které (spolu s lidským) patří. Zkusme 

si představit, že modlitba i chrám, škola a v ní odříkávaná abeceda jsou souvislým výrazem 

celku, k němuž náleží, a jež také sebou uskutečňují. V takovém celku by pak člověk byl tím, 

kdo rozumí, co k němu přichází a svou činností mu odpovídal. V takovém ohledu je lidská 

„obrazotvornosti“ ve zvláštním, význačném smyslu: nejsou to pouhé fantazie a iluze, nýbrž obrazy jako 
viditelné proniknutí toho, co je cizí, do podoby důvěrně nám blízkého.“ Heidegger, Básnicky, s. 97.

17 „Podle slov Hölderlinových proměřuje člověk dimenzi tím, že se měří nebeským. Toto proměřování 
nepodniká člověk jen příležitostně, nýbrž v takovém proměřování je člověk teprve vůbec člověkem. Proto 
sice může tomuto proměřování bránit, omezovat je a znetvořovat, ale nemůže se mu vymknout. […] Božství 
je míra, jíž člověk rozměřuje své bydlení, své zdržování se na zemi a pod nebem. Jen pokud člověk svoje 
bydlení tímto způsobem pře-měřuje, je schopen přiměřeně své bytnosti být. Bydlení člověka záleží 
ve vzhlížejícím proměřování dimenze, do níž patří právě tak jako nebe a země.“ Heidegger, Básnicky, s. 89.
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 II.BÁSNICKY BYDLÍ ČLOVĚK

činnost  nejprve  „básněním“,  a posléze  i „budováním“.  V tomto  ohledu  mají  možnost  být 

zaslechnutím i výrazem totožného, jehož počátkem je u člověka jeho vzhlédnutí (k nebi).18

Básnění závisí na způsobu, jakým člověk zachází se svým bytím – podle jaké míry s ním 

nakládá a zachází-li s ní vůbec,  podle toho také bydlí.19 Je-li člověk na zemi tak, že je mu 

básnictvím předávána nebesy poskytovaná míra,  pak se mu v této míře dává i božské. 

Neznámé a cizí je přesto člověku důvěrně blízké jako míra, která je mu předávána v podobě 

vyměřování jeho vlastního lidství.  Mluvíme-li o bytí člověka vedle božství,  nemyslíme tím 

prostorové určení,  ale doplňování významu ve dvojici,  v níž by jeden  nemohl usuzovat 

na své určení bez druhého.20

Teprve takto dostává člověk svou míru a teprve z ní mu lze obývat zemi tak, že „bydlí.“ 

Tím je míněno, že teprve tehdy, když je člověku přístupný opravdový základ pro vymezování 

sebe sama, může člověk také chápat, jak a čím je určena jeho činnost jako lidská. Co se stane, 

když přestane  být činnost člověka lidskou, ukazuje Martin Heidegger v Otázce techniky.  Už 

zde je ale naznačeno, z čeho pochází současná situace člověka, který nyní „básnicky nebydlí“: 

„Nebásnické může být bydlení jen proto, poněvadž bydlení je ve své bytnosti básnické. […] 

Mohlo by to tedy být tak,  že naše nebásnické bydlení,  jeho neschopnost opatřit si míru, 

pochází ze zvláštní přemíry zběsilého měření a počítání.“21

V tuto chvíli je důležité, že jsme schopni vidět dva podstatné  momenty v Heideggerově 

myšlení. Nejprve poznáváme, že způsob, jakým člověk jest,  není určován ve svém významu 

jím samotným.  Druhým důležitým poznatkem je,  že tento způsob bytí člověka má svou 

vlastní bytnost. Ta je určena jako přebírání míry,  kterým se teprve člověk stává člověkem 

a jeho bytí lidským.  V tomto průniku je patrný velice důležitý aspekt Heideggerova 

argumentačního postupu.  Význam bytí člověkem neurčuje člověk sám.  Ten je mu ale 

18 „... Toto nebe je mírou. Proto se básník musí tázat: ʻJe na zemi nějaká míra?ʼ A musí odpovědět: ʻNení 
žádná.ʼ Proč? Poněvadž to, co jmenujeme, říkáme-li na  ʻna zemiʼ, trvá jen potud, pokud člověk zemi obývá 
a v bydlení nechává zemi být zemí.
Bydlet však můžeme jen tenkrát, když se daří básnění, jen když básnění bytuje – a to způsobem, jehož 
bytnost nyní tušíme –, když totiž bytuje tak, že opatřuje míru pro všechno měření. Samo toto opatřování je 
měření ve vlastním smyslu, ne jen nějaké odměřování hotovými měřítky za účelem zhotovování plánů. 
Básnění proto také není budováním ve smyslu stavění a zařizování budov, nýbrž jakožto vlastní vyměřování 
dimenze bydlení je básnění počátkem všeho budování. Teprve básnění přede vším ostatním nechává vstoupit 
lidské bydlení do jeho bytování. Básnění je to, co v původním smyslu nechává člověka bydlet.“ Heidegger, 
Básnicky, s. 97-99.

19 „Básnění buduje bytnost bydlení. Básnění a bydlení se nejen nevylučují; básnění a bydlení, vzájemně 
se vyžadujíce, patří naopak dohromady. ʻBásnicky bydlí člověk.ʼ “ Heidegger, Básnicky, s. 99.

20 Viz pozn. 17
21 Heidegger, Básnicky, s. 99.
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přístupný v nevyhnutelnosti jeho situovanosti mezi nebem a zemí. „Bydlení“ je nechání země 

být zemí. Vychází z rozhodnutí člověka být a budovat jinak, než doposud, protože až doteď 

stavěl  a zabydloval podle míry,  kterou si sám určil.  Rozhodnutí  není ještě odpověď, proto 

upírá člověk svůj pohled vzhůru, aby mohl získat míru k tomu být jinak než doposud. Přitom 

zjišťuje, že neznámý bůh může byt poznán jen tehdy, když člověk pozná sebe sama. Míra, 

která je mu předávána mu pomáhá poznat sebe sama, protože jedině tak člověk pozná, jak má 

na zemi být. Tak se člověk posouvá od vzhlédnutí k pobývání v přízni světa.  Jak se později 

v dopise O Humanismu ukáže,  blízkost božství je bydlením v jeho sousedství.  Proto je 

důležité, abychom drželi „bytnost bydlení“ v té podobě, v jaké zde byla představena.

Otevřením souvislosti bytnosti je otevřen poslední motiv Heideggerova myšlení, který je 

pro  nás  nyní  důležitý.  Už zde se ukazuje,  že jakkoli  neodpovídá současný stav podoby 

lidského bydlení tomu, co Martin Heidegger popisuje, je i jeho dnešní podoba možná jedině 

z „básnické bytnosti“  „bydlení“.  To  znamená,  že míra zůstává  v současném  lidském 

nebásnickém bydlení přítomna, člověk jen ztratil schopnost si ji opatřovat.22 Proto také není 

možné nepřipouštět možnost změny, která může nastat, když ji lidé na sobě vykonají.23

Bydlení a budování,  jejichž  význam  je  obvykle  odvozován  od člověka,  se  ukazují 

v neobvykle rozlehlých významových souvislostech. Možnost stát se člověkem je na člověku 

nezávislá. Je to člověk, kdo svým bytím závisí na ní. „Básnické bydlení“ je básnickým ze své 

bytnosti.  Jako takové souvisí  s  bytností  člověka,  která  je  stálá  nezávisle  na tom, zda-li  jí 

člověk  dostává.  Způsob bytí  člověka na zemi  nemusí  být  „bydlením“,  a přesto   je  člověk 

na zemi. Stejně tak zůstává člověk živou bytostí, aniž by dostával své bytnosti. Jak Martin 

Heidegger říká, současné bydlení člověka je naveskrz nebásnické. Odpověď na otázku, čím 

po tom lidské bytí na zemi a bytí člověkem vůbec je, podává v Otázce techniky.

22 „Bydlíme my básnicky? Nejspíše bydlíme naveskrz nebásnicky.“ Heidegger, Básnicky, s. 101.
23 „Že a do jaké míry bydlíme nebásnicky, můžeme v každém případě zakusit jen tehdy, víme-li o onom 

básnickém. Zda a kdy nastane převrat v nebásnickém bydlení, smíme očekávat jen tehdy, budeme-li 
básnického dbát. Jak a v jaké míře se naše konání a dopouštění může na tomto převratu podílet, osvědčíme 
pouze my sami, vezmeme-li básnické vážně.“ Heidegger, Básnicky, s. 101.
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 III. Otázka techniky

 i. Pateré dotazování techniky coby vztahu odkrývání a lidské bytnosti

Text Martina Heideggera Otázka techniky představuje pateré po sobě jdoucí dotazování 

se na techniku. Toto dotazování je lineární a kruhové zároveň a postupně odkrývá, že technika 

je vyložitelná pouze ze souvislosti s člověkem jako tím,  kdo završuje technické – 

instrumentální –  v  udávání se odkrývání.  Odkrýváním je zde proveden poukaz na míru 

obecnosti tázání, v níž je všechno fakticky instrumentální opomíjeno ve prospěch odkrývání 

pochopeného jako bytnost techniky. Člověk je představen jako ten, kdo odpovídá způsobu 

odkrývání a tím neskrytosti. Tato lidská příhodnost činí člověka k odkrývání příslušným a je 

Martinem Heideggerem vykládána jako základní charakteristika lidství, jeho „bytnost“. Právě 

ze vztahu člověka a techniky může být nalezena odpověď na dotazování se po technice, 

protože jejich vzájemný poměr je v přednášce vyložen jako ten,  jenž se udává z bytnosti 

techniky jako způsobu odkrývání a z bytnosti člověka jako toho,  kdo ze své bytnosti 

k odkrývání náleží. „Bytnost“ je tedy vedle techniky a člověka třetím argumentačním pilířem, 

o nějž je výklad techniky opřen.

Pět zmíněných otázek, které Martin Heidegger pokládá, představuje postupnou proměnu, 

jíž technika prošla.  První z nich je zaměřena na bytnost techniky v podobě, v jaké se stala 

předmětem tradičních výkladů a v jaké podobě porozumění technice zlidovělo. Druhá otázka 

je položena na techniku coby moderní techniku.  Proměnu techniky v moderní techniku 

umožnila proměna způsobu odkrývání,  které bylo v prvním kroku,  otázce,  představeno jako 

bytnost techniky samotné. Ve třetím kroku je ukázáno, že odkrývání coby bytnost techniky 

proměněné z „poskytování výskytu“  ve „vymáhavé zjednávání,  Gestell“  se udává 

prostřednictvím člověka,  který je neskrytostí „povoláván“.  Lidské odpovídání neskrytosti 

se projevuje jako dostávání nároku „vymáhavého zjednávání“,  kterým Gestell je.  Čtvrté 

tázání se týká lidské zkušenosti a je rozloženo do dvou kroků. V prvním z nich se Heidegger 

táže, zda je Gestell lidmi výslovně zakoušen jako to, co nárokuje každou zjevnou i nezjevnou 

lidskou činnost.  Druhý krok vychází z předpokladu prvního a hledá,  zda-li se člověk,  je-li 

výslovně ve všem,  co dělá,  Gestellem nárokován,  zabývá výslovně i tím,  v čem Gestell 

„bytuje“,  tedy z čeho se udává jeho bytnost.  Tímto dotazováním je odhalena důležitá 

souvislost lidské zkušenosti Gestellu jako „údělu“  člověka,  kterým je člověk veden 

do „oblasti odkrývání“,  k níž nutně ze své „bytnosti“  náleží.  Jedině z lidského „údělu“  je 
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člověku lze být svobodný a volný, přičemž ale tato svoboda otevírá (jako nejvlastnější výraz 

příslušnosti člověka k lidské bytnosti přináležení k odkrývání)  největší nebezpečí,  jež mu 

hrozí právě z bytnosti odkrývání,  jíž je Gestell.  Poslední otázka,  kterou Martin Heidegger 

v souvislosti s předchozím otevírá,  se snaží dostat k zatím odvrácené straně Gestellu coby 

člověka ohrožující „bytnosti techniky“.  Dotazuje se tedy v jakém smyslu slova „bytnost“  je 

Gestell „bytností techniky“.  Vychází najevo, že bytnost techniky je především odkrýváním 

a to stejně Gestellem jako „poskytováním výskytu“.  Skutečnost,  že první zahaluje druhé 

odpovídá vlastnímu dění udávání se „události pravdy“, z níž je člověku poskytováno místo, 

z něhož „dohlíží na neskrytost a s ní vždy napřed i na skrytost veškerého bytování na této 

zemi.“1 Odkrývání má různé podoby, z nichž jedna, ta současná, je Gestellem. Člověk je pro 

odkrývání potřebný nezávisle na jeho konkrétní podobě a jako takový patří k „události 

pravdy“.  Je-li tedy člověk k odkrývání přiváděn,  je mu zároveň poskytována možnost 

docházet vlastní bytnosti a z ní svědčit o vlastním původu dění pravdy „na této zemi“.

Argumentace,  kterou takto Martin Heidegger provedl,  nás vrací k tématům,  jež byla 

otevřena už v textu Básnicky bydlí člověk. Budeme sledovat každou z jeho otázek jako jeden 

argumentační celek.  V takovém pohledu se objeví následující.  V první otázce vykládá 

Heidegger „bytnost techniky“ a ukazuje místo člověka v udávání „přivádění z nepřítomnosti 

do přítomnosti“  jako čtvrté,  poslední příčiny „dopouštění“  „poskytování výskytu.“  Tento 

výklad je dobré chápat jako úvod do „dějinné“ proměny místa člověka ve vztahu k zjevnosti 

a nezjevnosti.  Druhá otázka již představuje techniku jako moderní techniku a „přivádění 

z nepřítomnosti do přítomnosti“  jako „odkrývání“.  Již v tomto slově zaznívá výrazně jiná 

úloha člověka v rámci technického i v rámci světa.  Tato proměna pozice člověka je ještě 

prohloubena v třetí otázce, kde je Gestell jako bytnost moderní techniky představen v podobě 

nároku na člověka,  aby ve všem svém jednání „vymáhal a zjednával“ na svém okolí,  které 

není v tomto rámci už ani předmětné,  ale je pouze fluidním „stavem zásob“.  Zatím jen 

naznačíme,  že právě v radikalitě této proměny spočívá možnost zahlédnout bytostné 

v technice samotné.  Možnost,  že je toto „bytostné“  spatřitelné,  naznačuje předzvěst konce 

jedné epochy. Argument, který toto dokládá, tvrdí, že bytostné, jakkoli vládne počátečněji než 

cokoli jiného,  nechává se zahlédnout až jako to poslední.2 Tato konstrukce otázek a  jejich 

výkladu ukazuje,  že v textu je nevysloveně pojednáváno téma dějinnosti.  To se ale neděje 

1 Heidegger, Otázka, s. 31-32.
2 „Všechno bytostné, a to nejen v případě moderní techniky, nýbrž všude, krčí se co nejdéle ve skrytosti.“ 

Heidegger, Otázka, s. 22.
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explicitně a tedy z vnějšku,  ale zevnitř jeho ustavení.  Sledování tématu „bytnosti“ 

a „bytování“,  ke kterému jsme dovedení ve čtvrtém kroku,  otázce,  odhaluje zásadní 

usouvztažnění bytnosti moderní techniky a bytnosti člověka přes jejich sounáležitost 

v odkrývání.  Představením „údělu“  jako podoby zakoušení Gestellu je také otevřen pohled 

do „nejkrajnějšího nebezpečí“,  jemuž je člověk v současnosti a ve vztahu k sobě vystaven. 

Pátá otázka sama dotazuje možnosti, které byly v předchozí představeny a svým dotazováním 

ukazuje v současnosti odvrácenou bytnost techniky jako odkrývání,  jež samo sebou náleží 

do místa udávání se pravdy, s nímž je člověk svou bytností přináležející k odkrývání,  také 

spojen. Tak zároveň ukazuje, že jakkoli je sama „bytnost techniky“ její vnější povahou coby 

Gestellem jako způsobem odkrývání v současnosti skrývána, přesto je spatřitelná.

Tak je naznačeno,  čím je dějinnost sama.  Není ničím uplývajícím,  ale naopak právě 

se udávajícím.  Je-li nalezen způsob,  jak tomuto udávání se rozumět,  pak je možné nahlížet 

děj, který je sám o sobě dějinný v konstitutivním smyslu. Myslíme si, že sledováním proměn 

techniky,  které Martin Heidegger popisuje jako vnější proměny způsobu „odkrývání“  nebo 

„poskytování výskytu uváděním z nepřítomnosti do přítomnosti“, je odhalována sounáležitost 

techniky a člověka jako těch,  jež spolu souvisí ze svých bytností.  Bytností techniky je 

odkrývání a bytností člověka je přináležení k ní.  Tato jejich sounáležitost odkazuje k širší 

souvislosti skrytosti a neskrytosti, v níž se skrytost naplňuje v kontrastu k odkrývání,  jež je 

samo odkryté jedině mezi původně „chráněným“ nezjevným a opět nezjevným „skrývajícím“, 

do něhož vstupuje. Gestell, jenž je nárokem na člověka, „skrývá odkrývání jako takové a s tím 

To (Jenes), v čem se uděluje a osvojuje (ereignet sich) neskrytost, tzn. pravda,“3 a ukazuje tak 

na dnes již jinak neprokazatelnou skutečnost.  Totiž,  že „člověk dohlíží na neskrytost a s ní 

vždy napřed i na skrytost veškerého bytování na této zemi.“4 Jakkoli se to zdá 

nepravděpodobné,  je-li člověk u bytování odkrývání ve způsobech odkrývání,  jež jsou 

bytností techniky,  pak je jejím prostřednictvím také u skrytosti,  protože právě bytování 

techniky v podobě Gestellu je tím, co odkrývání zastírá právě jako odkrývání. Toto je dějinná 

pozice člověka,  která,  jakkoli je sama zastírána historickými proměnami způsobu,  jak 

se člověk chápe a vztahuje ke svému okolí,  zůstává nezměněná.  Její neměnnost pochází 

ze sounáležitosti bytnosti člověka jako přináležení k neskrytosti a odkrývání.  Odkrývání je 

„událostí pravdy.“  Mezi tím vším, k čemu technika slouží,  je tu i k tomu,  aby opakovaně 

3 Heidegger, Otázka, s. 27.
4 Heidegger, Otázka, s. 30.
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a trvale ze své „bytnosti“  přiváděla člověka v jeho vztahování se ke svému okolí do této 

souvislosti.

Jeví se, jako by se souvislost skrytosti naplňovala jedině ze svého rozdvojení neskrytostí 

(„chráněné,  tajemství –  odkrývané,  neskryté –  skrývající,  tajemné“), a jedině tak docházelo 

k završení smyslu (pravdy).  Zde se ukazuje nevyslovený předpoklad,  že celkové se může 

udávat jedině za předpokladu bytí pozitivity (přítomného),  na níž lze usuzovat jedině 

z poznávání bytí negativity (nepřítomného).

 ii. První krok: Bytností člověka je odkrývání jako básnivé přebírání míry

V prvním kroku je v tázání se po technice předvedena nutnost sledovat techniku tak, aby 

byla odhalena ve své „bytnosti“.  Tradiční vymezení techniky jako „prostředku k účelům“ 

a „konání člověka“ jsou spojeny a přijaty pouze jako nedostatečné („pouze správné“), protože 

techniku v její „bytnosti“ neodhalují. Proto je nutné, aby vysvětlení techniky prostřednictvím 

prostředku a účelu nebylo přijato, ale abychom se naopak ptali, čím instrumentálno je a „kam 

patří prostředek a účel.“5 V tomto prvním kroku jsou prostředek a účel ukázány jako dva 

ze čtyř způsobů,  které nechávají nepřítomné přejít do přítomnosti,  tedy jako ty,  které 

„poskytují výskyt –  ποίησις.“  Právě toto „poskytování výskytu“  je následně předvedeno 

ve své dějinné proměně do způsobu „odkrývání“.

Poiesis přivádí do přítomnosti. V tomto smyslu a od něho je i „básnění“ člověka, které má 

Heidegger na mysli v přednášce Básnicky bydlí člověk, tím, co poskytuje míru. Zde vysvětluje 

poiesis jako mající trojí podobu:  Je „umělecky básnivým přiváděním ke zjevu a do obrazu“, 

„rukodělným zhotovováním“  a „ϕύσις,  tím,  co vzchází samo od sebe“.  „Básnění“  je tak 

hlouběji vyloženo jako člověku blízká příhodnost, v níž je mu poskytováno to, co by pro něj 

jinak nebylo zjevné.  Příhodností myslíme poskytnutí cizího v souvislostech,  které toto cizí 

zdůvěrňují, protože jsou samy blízké člověku.

V tradičním pojetí pocházejícím podle Heideggera od Aristotela je člověk coby řemeslník 

čtvrtou, způsobující příčinou příchodu jsoucna, tím, kdo „uskutečňuje účinek“ a završuje tak 

5 „Správné konstatuje o tom, co jest, vždy něco výstižného. Ale k tomu, aby bylo konstatování správné, 
nemusí nikterak odhalit to, co máme před sebou, v jeho bytnosti. Pouze tam, kde k takovému odhalování 
dochází, děje se (ereignet sich) něco pravdivého. A tak, co je pouze správné, není ještě pravdivé. Teprve 
pravdivé nás přivádí do svobodného vztahu k tomu, co se nás ze své bytnosti týká. Správné instrumentální 
určení techniky nám tudíž ještě neukazuje její bytnost. Abychom se k ní nebo alespoň do její blízkosti 
dostali, musíme procházet skrze to, co je správné, a hledat to, co je pravdivé. Musíme se tázat: Co je 
instrumentálno samo? Kam patří něco takového jako prostředek a účel?“ Heidegger, Otázka, s. 9.

19



 III.OTÁZKA TECHNIKY

vztah materiálové příčiny s příčinami formy a účelu.6 To může být důvodem,  proč člověk 

začal chápat a představovat příčiny jako to, co něco způsobuje vůbec. Z tohoto chápání také 

povstává skutečnost,  že se konečné dosahování výsledku přestalo počítat k příčinám jako 

takovým.  Tím se vydělil člověk ze souvislosti,  která ho s předchozími třemi příčinami 

spojovala,  a která ho zároveň vřazovala do souvislosti odkrývání jako jednoho z jejích 

součástí.  Tuto souvislost čtyř příčin Martin Heidegger přeformulovává a tak  ukazuje,  jak 

vydělením člověka z ní dochází k podstatnému přerušení chápání souvislosti „poskytování 

výskytu“, jehož je člověk součástí.7

Toto je první z momentů, u kterého lze sledovat udávání se „dějinnosti“. Ať už je člověk 

vydělen ze souvislosti odkrývání jako ten, kdo ji zpředmětňuje do vztahu člověk – příroda 

nebo dokonce jako ten, kdo ji zdánlivě zjednává coby vztah člověka a energií určených k jeho 

užití,  vždy  člověk  zůstává  počátečně  příslušný  k odkrývání  jako  jemu  podřízený.  Tato 

podřízenost je sledovatelná právě v jeho příslušnosti k celku souhry čtyř příčin, z nichž člověk 

je tou poslední.

Martin Heidegger překládá slovo příčina z řeckého αἴτιον jako „to,  co něco jiného 

zaviňuje“. Toto zaviňování přitom není myšleno jako rušivé nebo mravně pochybné jednání, 

ale naopak je předáváním závaznosti a jako takové zaviňuje –  vtahuje do závaznosti 

(zjevnosti).  Řemeslník je tím,  kdo „promýšlí a spojuje“  příčinu látky,  vzhledu až do konce 

(τέλος): „Stříbrník promýšlí a spojuje ony tři výše jmenované způsoby zavinění.  Promýšlet 

a uvažovat je řecky λέγειν, λόγος. Λέγειν spočívá v ἀποϕαίνεσϑαι, vynášet najevo, vyjevovat. 

Stříbrník je spoluvinen jako to,  odkud vyjevování obětní misky a její spočívání v sobě bere 

a podržuje svůj první počátek.  Ony tři výše jmenované způsoby zavinění vděčí úvaze 

6 „Už po staletí učí filosofie, že existují čtyři příčiny: 1. causa materialis, materiál, látka, z níž je např. 
zhotovena stříbrná miska. 2. causa formalis, forma, tvar, do něhož materiál vchází. 3. causa finalis, účel, 
např. obětní bohoslužba, kterou je určena, pokud jde o formu a látku, potřebná miska. 4. causa efficiens, která 
způsobuje, uskutečňuje účinek, tj. skutečnou hotovou misku, totiž stříbrník.“ Heidegger, Otázka, s. 9.

7 Vše záleží na tom, abychom toto skýtání výskytu mysleli v jeho plné šíři a zároveň v řeckém smyslu. Skýtání 
výskytu, ποίησις, není pouze rukodělné zhotovování, není to pouze umělecky básnivé přivádění ke zjevu 
a do obrazu. I  ϕύσις, to, co vzchází samo od sebe, je skýtání výskytu (her-vor-bringen), totiž ποίησις. Φύσις 
je dokonce ποίησις v nejvyšším smyslu. Neboť to, co je přítomno ϕύσει, od přírody, má vzmach (Aufspruch) 
skýtání výskytu v sobě samém (έν έαυτᾣ), např. rozpuk květu při rozkvétání. Naproti tomu to, čemu je 
poskytnut výskyt rukodělnou a uměleckou tvorbou, např. stříbrná miska, nemá vzmach výskytu samo v sobě, 
nýbrž v něčem jiném (έν ἄλλῳ), totiž v řemeslníkovi a umělci.
Skýtání výskytu je tedy souhrou čtyř způsobů dopouštění, souhrou oněch čtyř příčin. Skrze tuto souhru 
vchází do svého zjevu jak to, co vyrostlo od přírody, tak také to, co zhotovil řemeslník a umělec.“ Heidegger, 
Otázka, s. 12.
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stříbrníka za to,  že a jakým způsobem vycházejí najevo a vstupují do hry při vytváření 

misky.“8

Jako takový je člověk součástí vzájemné závislosti těchto čtyř příčin.  Tři příčiny 

se scházejí u něho a on jimi skrze své myšlení působí nikoli jako ten,  kdo „uskutečňuje 

účinek“.  Sám není účinkujícím,  ale je tím,  kdo sebou uskutečňuje „vpouštění umožňující 

příchod“.  Jako takový je součástí „v kauzalitě spočívajícího instrumentálna“.  Nejen svým 

nasloucháním,  které se může projevit jako „básnění“  a svým „budováním“,  jež povstává 

z promýšlení spojení látky,  vzhledu a konečného účelu,  ale již před nimi a stále, je  tím, kdo 

básní a tvoří. Také protože je člověk s to nechat báseň zaznít a věc sloužit jako věc, je součástí 

uskutečňující se souvislosti „poskytování výskytu“.  V kauzalitě spočívající instrumentálno 

(z dnešního pohledu technika)  souhry těchto čtyř příčin je  prostředníkem „poskytování 

výskytu“.9

Jsou-li umělec a řemeslník těmi, v čem mají věci „vzmach skýtání výskytu“, pak je člověk 

viděn jako zprostředkovatel  tohoto „vzmachu výskytu“  a tato zprostředkovávající – 

dokončující –  pozice mu může být ve své omezenosti zřejmá z pozorování toho,  „co má 

vzmach výskytu samo v sobě“,  z fýsis,  které je úplně,  od počátku do konce,  cele účinné 

ze sebe sama. Z takového porovnání  není možné,  aby člověk nahlížel to,  co ho obklopuje, 

jako své okolí, které by tak bylo v jeho náhledu zpředmětňováno. Naopak je to on, kdo zřejmě 

náleží do souvislosti jeho udávání se jako celku a tento celek je tím,  co ho pozitivně 

přesahuje.

Hranice viditelného,  člověka přesahujícího celku,  je nebe.  Cokoli je v nebi,  je mimo 

lidský dosah,  a udává se z nebe.  Jako takové může být člověku v neproměnnosti své 

přítomnosti, ale v proměnách svého vzhledu měrou. Nebe je proměnné jako všechno na zemi, 

a přitom je oproti tomu stálé.  Aby „básnění“ mohlo o něčem takovém člověka zpravovat,  je 

nutné,  aby člověk chápal souvislost mezi nebem a zemí jako spojení podobné tomu,  které 

8 Heidegger, Otázka, s. 10.
9 „Co tedy znamená, myšleno řecky, toto zavinění? […] Dokud se nám tato cesta neotevře, nespatříme ani to, 

co vlastně je ono v kauzalitě spočívající instrumentálno.
[…] Abychom se uchránili před uvedenými chybnými výklady zavinění, ozřejmíme si jeho čtyři způsoby 
z toho, co zaviňují. Podle našeho příkladu zaviňují to, že před námi leží hotová stříbrná miska jako obětní 
nádoba. Ležet před námi jako něco hotového (ὑποϰεΐσϑαι) charakterizuje přítomnost přítomného. Čtyři 
způsoby zavinění přivádějí něco ke zjevu. Nechávají to vstupovat do bytostné pří-tomnosti, vyskytovat se při 
nás (in das An-wesen vorkommen). Propouštějí (loslassen) to a vpouštějí (anlassen) to sem, umožňují tomu, 
aby dovršilo svůj příchod. Základním rysem zavinění je toto vpouštění (An-lassen) umožňující příchod 
(Ankuft). Majíce na zřeteli, co Řekové chápali pod zaviněním, αἰτία, dáme nyní slovu „ver-an-lassen“ širší 
smysl, takže bude označovat bytnost řecky myšlené kauzality.“ Heidegger, Otázka, s. 11.
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se jako souhra čtyř příčin odehrává při vznikání věcí. Právě tato souhra určuje člověka jako 

toho, kdo ze sounáležitosti, nikoli na základě své vlastní volby, stojí za tím („spoluzaviňuje“), 

že přítomnost,  „vyjevení“  nebo  dnes  vyrobení,  obětní  misky,  působí  tak,  že je,  i jako 

člověkem  dokončená,  zpřítomněním  svého  počátku.  Je  zřejmé,  že počátkem  je  myšlena 

jednota čtyř  příčin – tedy látky,  „bytostné pří-tomnosti“,  formy,  „výskytu při  nás“,  účelu, 

„propouštění“ a účinku, „vpouštění umožňujícího příchod“. V nich samotných se právě jako 

v počátku  zračí  souvislost  země  a nebe,  člověka  a božství.  Ani  jedna  ze souvislosti  takto 

popsaných příčin by nebyla dostačující,  kdyby se vázala  pouze k nebi  nebo pouze k zemi 

nebo kdyby pocházela jen od člověka či jen od boha.

Domníváme se, že tyto čtyři příčiny lze číst  jako zástupná pojmenování  pro souvislost 

nebe a země a člověka s božstvím. „Bytostná pří-tomnost“ pochází v podobě látky ze země. 

Forma  zajišťující  „výskyt  při  nás“  je  průnikem  lidského  a božského.  Jako  odpovídající 

zacházení přísluší člověku a zacházení samotné v podobě činnosti obětování náleží božskému. 

Proto má v případě  obětní  misky účel,  „propouštění“,  původ v nebi  a souvislost  těchto tří 

prostupuje jako „vpouštění umožňující příchod“ účinkem, jímž je člověk.10

Země není člověku měrou, ale je mu domovem, nebe mu není domovem, ale je mu měrou.  

Je zřejmé,  že aby toto bylo možné,  musí člověk chápat sám sebe jako součást,  díl,  této 

souvislosti,  která je mu srozumitelná jedině jako nepřerušená,  tedy jako celek. Tato celost 

musí být člověku nějakým způsobem představována, v něčem jí musí dosahovat. Toto platí 

o člověku jako součásti souhry čtyř příčin „poskytování výskytu“ stejně jako o člověku, který 

obývá prostor mezi „nebem a zemí“. Prostředníkem této celistvosti a lidského místa v ní, bylo 

člověku básnění.11 Součástí člověka obklopující jednoty je i neznámý bůh, jehož zřejmostí je 

10 Uvědomujeme si, že takový výklad má dva předpoklady. Jednak je aplikovatelný na jakoukoli věc, na příklad 
rýč. Ale to je možné jen tehdy, když věci, které člověk užívá, používá nejen za účelem obstarání sebe, ale 
i k tomu, aby se nevzdaloval od božství. Staví-li tedy svatyni nebo kapli a používá k vyhloubení jejich 
základu rýče, pak lze chápat souvislost mezi železným rýčem, člověkem a božstvím stejně jako v případě 
obětní misky. Druhým předpokladem je, že takové činnosti provádí člověk tehdy, když rozumí svému životu 
jako souvisejícímu s božstvím a jeho jednání je snahou o to, aby tato souvislost trvala jako příznivá. Při 
pohledu na život lidí dnes a jejich poměr k věcem nejsou tyto předpoklady v současnosti platné.

11 „Co je měrou pro lidské měření? Bůh? Ne! Nebesa? Ne! Zřejmost nebes? Ne! Ta míra záleží ve způsobu, 
jakým bůh, jenž zůstává neznámý, je jako takový zřejmý prostřednictvím nebes. Zjevování boha 
prostřednictvím nebes záleží v odhalování, které dává vidět to, co se skrývá, ale nikoli tak, že by 
se pokoušelo vytrhovat skryté z jeho skrytosti, nýbrž výhradně tak, že skryté v jeho sebeskrývání podporuje. 
Tak se neznámý bůh zjevuje jako Neznámý skrze zřejmost nebes. Toto zjevování je míra, kterou se člověk 
měří.
[…] Proč však má být člověku napovídána a v básnickém převzatá sdělována míra, jež je pro nás dnes tak 
zarážející? Poněvadž jen tato míra je s to změřit a vymezit bytování člověka. Neboť člověk bydlí tak, 
že prochází a proměňuje ono „na zemi“ a „pod nebem“. Toto „na“ a „pod“ patří dohromady, Jejich prolnutí je 
onen rozměr, jejž člověk skrz naskrz prochází, pokud jest jakožto pozemšťan. V jednom zlomku (vyd. Stuttg. 
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zřejmost  nebe.  Víra,  umožněná  člověku  z této  zřejmosti,  mu  zároveň  otevírá  i míru  pro 

všechno  to,  co  je  mu  přístupné.12 Tato  vazba,  která  spojuje  křehkou  neznámost  boha 

se zjevností  toho,  co  je  člověku  přístupné,  může  být  chápána  jako  jemný  otisk 

neoddělitelnosti skrytosti a neskrytosti.

Z dalšího uvažování Martina Heideggera bude vyplývat to, co je zřejmé už nyní. V době, 

kdy vytváření věcí mohlo odhalovat tuto souvislost,  technika tak,  jak ji známe dnes, 

neexistovala.13 Přesto lidé potřebovali rozumět svému poměru k tomu,  čím jsou obklopeni 

stejně naléhavě jako dnes.  Snad proto vynakládá člověk tolik úsilí,  aby nalezl míru a udržel 

se v jejích intencích, protože teprve jimi je vyměřeno to, co je lidské, tedy to, kam jako člověk 

patří.14

Protože je člověk součástí „skýtání výskytu“, nepřichází o možnost nalézat sám sebe, jak 

stojí u celku toho,  co jej jako součást tohoto dění potřebuje.  Martin Heidegger neříká, 

že se takto může člověk setkat sám se sebou kdykoli,  zvažujeme-li tuto možnost 

ze současnosti,  pak tvrdí dokonce opak.15 Přesto je ale také z jeho výkladu zřejmé, že právě 

2, 1, str. 334) Hölderlin praví: „Pořád, má Milá! jde zem / a nebesa nad námi stojí.“
Protože člověk jest, jen pokud vyvstává dimenzi, musí být jeho bytování vždy znovu poměřováno. K tomu je 
zapotřebí míry, jež postihuje celou dimenzi naráz. Spatřit tuto míru, jako míru ji pojmout a převzít. To pro 
básníka znamená: básnit. Básnění je proto opatřování míry pro bydlení člověka.“ Heidegger, Básnicky, s. 93.

12 Hölderlinova báseň, kterou Martin Heidegger provází svou argumentaci:
„Smí, když život jest jenom únava, člověk
Vzhlédnout a říci: tak
Být chci i já? Ano. Dokud laskavost ještě
Na srdci, čistá, dlí, měří
Ne nešťastně člověk
Se božstvím. Zůstává neznám bůh?
Je zřejmý jak nebe? Tomu 
Věřil bych spíše. Toť člověka měrou.
Pln zásluh, leč přece básnicky bydlí
Člověk na této zemi. Však čistší
Stín noci se všemi hvězdami není,
Odvážím-li se to říci, než
Člověk, jenž obrazem božství je zván.
Je na zemi nějaká míra? Není 
žádná.“
Pro porozumění tomu, o čem mluvíme, je důležitá především její první polovina.

13 „Co bylo umění? Možná jen po krátkou, avšak velkou dobu? Proč neslo ono prosté jméno τέχνη? Protože 
umění bylo výskyt poskytujícím (her- und vor-bringendes) odkrýváním a proto patřilo do rámce ποίησις. 
Toto jméno se nakonec stalo vlastním jménem toho odkrývání, jímž je veškeré krásné umění jakožto 
vládnoucím prostoupeno, totiž vlastním jménem poezie, básnictví.“ Heidegger, Otázka, s. 34.

14 „Básnění je opatření míry, opatření v silném smyslu slova, takové, kterým člověk teprve přijímá míru pro 
samotnou rozlohu základů svého bytí. Člověk bytuje jakožto smrtelný. Nazývá se tak, protože může zemřít. 
Moci zemřít znamená: být mocen smrti jako smrti. Jen člověk umírá – a to ustavičně, pokud dlí na této zemi, 
pokud bydlí. Jeho bydlení však záleží v onom básnickém.“ Heidegger, Básnicky, s. 89-90.

15 „Nicméně v pravdě se člověk se sebou samým, tzn. se svou vlastní bytností, nesetkává dnes už nikde.“ 
Heidegger, Otázka, s. 27.
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z bytí – z nezbytné lidské příslušnosti k odkrývání, nepřestává tato možnost člověka provázet. 

Martin Heidegger se ptá, jaký přístup k této možnosti člověku ještě zbývá, když „odhalování“ 

coby „básnivé přebírání míry“ – τέχνη (umění) –  ustoupilo zcela „odkrývání“,  jež postupně 

nejprve proměnilo „dimenzi“  země a nebe v přírodu,  coby vypočitatelnou souvislost sil, 

a později v zásobárnu energie,  a které se jmenuje technika.  Sledujeme-li jeho dotazování 

tímto způsobem,  pak také sledujeme,  jak se člověk ztratil sám sobě,  a jak spolu se sebou 

ztratil i zemi a nebe a s nimi i božské, jako svou míru.

 iii. Druhý krok: Proměna techniky v moderní techniku a odkrývání 
ve „vymáhavé zjednávání – Gestell“

V druhém kroku je dotazována technika ve své proměně v moderní techniku. Otázka, „co 

je moderní technika?“,  ukazuje že předchozí předvedení techniky jako „skýtání výskytu“,  ji 

představuje tak, jak ji dnes už neznáme. Moderní technika je určena jinak a to jako odkrývání, 

z něhož je odkryté uchopeno po způsobu „řízení a zajišťování“.  Odkrývajícímu se není 

poskytován výskyt, ale je „vymáhavě zjednáváno“ jako „použitelný stav – Bestand“.16

Martin Heidegger sleduje proměny udávání se toho děje, jímž něco vzniká. Vznikne-li 

něco „poskytnutím výskytu“, pak jde o věc.  Vznikne-li něco zhotovením nebo vyrobením, 

jinými  slovy  kauzalitou  konání,  pak  je  to  předmět.  A vznikne-li  něco  „vymáhavým 

zjednáváním“, pak jde o „použitelný stav – Bestand“.

Vzniklé  není  jenom  věcí,  předmětem  nebo  „použitelným  stavem“.  Představujeme  si 

vzniklé jako skládanku, jejíž výsledná podoba je v popisu Martina Heideggera sounáležitostí 

neskrytosti,  člověka  jako  odkrývajícího,  odkrývání  samotného  a dotyku  skrytosti 

s neskrytostí,  jež  mají  společný  původ  v bytí.  Žádná  z těchto  částí  není,  nahlíženo 

Heideggerovýma očima, nahraditelná nebo zbytná.

Neskrytost leží v základu jakéhokoli odkrývání a navíc je tím, k čemu náleží a do čeho je 

přiváděn  člověk.  Jako  co  se neskryté  projevuje,  čeho  se člověk  chápe  jako  skutečného, 

se proměňuje.  Nebe a země jsou člověku něčím jiným než vzduch a příroda nebo ovzduší 

a rudné  naleziště.  I když  mají  tato  slova  odkazovat  ke dvěma  stejným entitám,  už  z nich 

samotných je  patrné,  jak odlišně se jimi člověk k tomu, co má pod nohama a nad hlavou 

vztahuje.17 Jeho  vztahování  se k nim,  jeho  přemýšlení  o nich  a jeho  nakládání  s nimi,  je 

16 Heidegger, Otázka, s. 16.
17 „Čím nyní Rýn jako tok je, totiž dodavatelem vodního tlaku, tím je zbytnosti elektrárny. Všimněme si přece 

na okamžik – abychom ono obludné, jež zde vládne, aspoň zpovzdálí poměřili – protikladu, který je obsažen 
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způsob,  jakým je  člověk odkrývá.  Jak odkrývá skutečné.  V tomto svém odkrývání  nevolí 

způsob odkrývání, ale je už jedním určitým nárokován. Totiž zrovna tím, který mu umožní 

odkrývat to, co je nad ním jednou jako nebe, pak jako vzduch a nakonec i jako ovzduší.

Tato proměna v konání člověka nepochází od něho samotného. Skutečné se vždy ukazuje 

jako něco a toto projevení se skutečného v podobě něčeho je od sebe různé. Lidské konání 

se v proměnách způsobů odkrývání přizpůsobuje proměnám skutečného. Zvláštnost lidského 

postavení spočívá v tom, že je vystaven do neskrytosti, tedy do pole této proměny, a přitom 

jeho povolání do ní a k odkrývání zůstává neměnné.18

Jak  bylo  ukázáno,  v „poskytování  výskytu“  je  pozice  člověka  vysvětlena  z poslední 

ze čtyř příčin,  jež „odkrývání“ jako „poskytování výskytu“ „dopouštějí“.  Do „vymáhavého 

zjednávání“ je člověk povoláván, protože svou bytností náleží k odkrývání. Lidské konání je 

tedy odhaleno jako odpověď na „povolání neskrytosti, která nikdy není lidským dílem.“ ,19

 iv. Třetí krok: Gestell jako způsob odkrývání vládnoucí v bytnosti moderní 
techniky

Následující otázka, „kde a jak dochází k odkrývání,  když to není pouhé dílo člověka?“, 

vynáší odpověď,  která umisťuje odkrývání do bytnosti moderní techniky,  která se projevuje 

jako Gestell.  Tento termín propojuje a ukazuje vzájemný poměr člověka20 a neskrytosti 

s odkrýváním jako způsobem vynášení moderní techniky do neskrytosti v podobě 

„použitelného stavu“.21 Odpověď na otázku „kde?“,  je v bytnosti moderní techniky.22 

Na otázku „jak?“ je odpovězeno, Gestellem.

V třetím kroku Martina Heideggera se začíná ukazovat,  jak je jeho tázání a odpovídání 

řízeno nejen lineárním, ale i kruhovým postupem. Bytnost a bytostné se podle něho odhaluje 

v dvojím vyslovení téhož titulu: „Rýn“ zabudovaný do díla síly (Kraftwerk – elektrárna, továrna na sílu), 
a „Rýn“ vyslovený z díla umění (Kunstwerk) stejnojmenného Hölderlinova hymnu. Avšak Rýn přece zůstává, 
namítnete, tokem v krajině. Možná že ano, ale jak? Ne jinak než jako objekt prohlídky objednatelný 
(bestellbar) cestovní společností, kterou si na to zjednal průmysl turistiky.“ Heidegger, Otázka, s. 13-14.

18 „Člověk si sice může to či ono tak či onak představit, ztvárnit a provozovat. Avšak nad neskrytostí, v níž 
se skutečné případ od případu ukazuje nebo odpírá, nad tou člověk nevládne.“ Heidegger, Otázka, s. 17.

19 Heidegger, Otázka, s. 18.
20 „Onen vymáhavý nárok, který člověka soustřeďuje k tomu, aby to, co se odkrývá, zjednával jako použitelný 

stav zásob, pojmenujeme tedy nyní slovem Ge-stell, ustanovující zjednávání.“ Heidegger, Otázka, s. 19.
21 „V Gestellu se uděluje a je osvojována (ereignet sich) neskrytost, v souladu s níž práce moderní techniky 

odkrývá skutečné jako použitelný stav. Technika proto není pouhé lidské konání, a už vůbec ne pouhý 
prostředek v rámci takového konání.“ Heidegger, Otázka, s. 21.

22 „Gestell je způsob odkrývání, který vládne v bytnosti moderní techniky, přičemž sám není nic technického.“ 
Heidegger, Otázka, s. 20.
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až jako úplně poslední, „drží se co nejdéle ve skrytosti.“23 Je-li tedy Gestell odhalován jako 

bytnost  moderní  techniky,  můžeme  usuzovat,  přijmeme-li  jeho  argumentaci  za svou, 

že se v naší  době  ocitáme  na konci,  jež  spěje  k opětovnému  skrytí  bytostného  a jinému, 

novému  začátku,  přičemž  bytostné,  jež  se nyní  odhaluje,  bude  nadále  vládnout,  protože 

„pokud jde o jeho vládu, zůstává bytostné tím, co všemu předchází: je nejčasnější.“24 Úvaha 

o tom,  ocitáme-li  se na konci  jednoho  období  vlády  techniky,  jež  odhaluje  svou  bytnost 

odkrývání,  je  ještě  zesílena  na konci  textu  Martina  Heideggera.  Je  v něm  předestřeno, 

že technické ještě nezasáhlo úplně všechno a až teprve po úplném rozšíření technického „by 

jednoho dne napříč vším technickým přece jen začala  bytnost  techniky bytovat  v události 

pravdy.“25 Martin  Heidegger  se ptá  ještě  z doby,  kdy umění,  bylo  uzavřeno  technice  jako 

„konstelaci oné pravdy, na kterou se tážeme.“26

To, do čeho je člověk zasazen nebo to, co je jeho okolím, není způsobené („odkryté“) 

člověkem samotným. Člověk je ve všech svých činnostech vždy již do něčeho uveden. Jako 

uvedený do něčeho,  podléhá  i ve svém konání  tomu,  do čeho je  uveden.  Jinými  slovy,  to, 

v čem se ocitá,  ho  vždy  také  přiměje  k tomu,  aby  jednal  způsobem tomu odpovídajícím. 

Z pohledu člověka se ale nikdy nemůže stát, že by toto konání mohlo být jiné než člověku 

přiměřené. To znamená, že je vždy takové, jakého je člověk jako člověk mocen.

Slovy  Martina  Heideggera  je  to  neskrytost,  v níž  se skutečné  ukazuje  jako  skutečné. 

Člověk nemůže neskrytost ovládat, nemůže tedy ovládat ani skutečné, přesto se jeho jednání – 

„odkrývání“ – podílí  na tom, čím se skutečné  jako skutečné stává.  Zároveň je  ale způsob 

odkrývání člověka skutečným ovlivněn. Člověk je pak nárokován v konkrétním jednání, „je 

nárokován  jistým  způsobem  odkrývání“.  To  znamená,  že není  nárokován  odděleně  jako 

23 Heidegger, Otázka, s. 22.
24 Heidegger, Otázka, s. 22.
25 Heidegger, Otázka, s. 34.
26 To, že se umění přestalo uzavírat technice, je dnes již skutečností. Technické také jistě pokročilo mnohem dál 

ve svém rozšíření. Jsme jen několik málo kroků od toho, aby každé psané vyjádření bylo zobrazováno 
interaktivně se slovem a zvukem. To bude jedna z podob ovládnutí řeči jinak než z mluvení a prostřednictvím 
techniky. Bude podřízena zobrazování. Pak se v pracích jako je tato bude moci objevit scéna z filmu Blade 
Runner „I have seen things,“ v níž je ukázáno, jak nerozeznatelná je hranice mezi člověkem a androidem, 
a že tato hranice snad i přestala existovat: Ridley Scott, „Blade Runner“, naposledy změněno září, 2006, 
YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=ZTzA_xesrL8.
Nezapomínejme, jak daleko Martin Heidegger viděl. Sám žil v době, kdy moderní věda ovládla nehmotné 
věci a prvky. Technooptimisté v našem čase rychle se rozvíjejícího genetického inženýrství už nepochybují 
o tom, že jsme blízko době, kdy lidé budou chtít replikovat části sebe sama. Blade Runner může být i proto 
nahlížen jako projev umění, které je technice a z ní vyplývající pravdě otevřeno. Otázkou pořád zůstává, jak 
pojmenovat prostředky vyjádření této pravdy, které se radikálně změnily, a jak zajistit, aby jim bylo 
rozuměno. K tematické šíři filmu Blade Runner zde: Wikipedia. The Free Encyclopedia, srov. Themes in 
Blade Runner, navštíveno 25. května 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Themes_in_Blade_Runner.

26



člověk, a posléze i ve svém jednání, ale je nárokován již jako určitým způsobem jednající. 

Tato spoluúčast na odkrývání – vytváření, zhotovování, přemýšlení, modlení se atd. je něčím, 

co přináleží  pouze člověku a zároveň ho jako člověka konstituuje.  Přitom ale není člověk 

postaven před skutečné jinak, než že je s to podílet se na odkrývání, je „povoláván do sobě 

přiměřených způsobů odkrývání.“27

Věc,  předmět  a Bestand  jsou  tedy různými  podobami různě  odkrývaného  skutečného. 

Způsoby  odkrývání,  jimiž  bylo  skutečného  v těchto  podobách  dosaženo,  vypovídají 

o nárocích  způsobu  odkrývání,  jimiž  byl  člověk  takto  neskrytostí  povoláván  a povolán. 

Zásadní přitom je právě úloha člověka v jeho nezbytné přítomnosti při odkrývání. Způsoby 

odkrývání  mají  ve své různosti  společný původ v odkrývání  samotném. V nich „se uděluje 

a je osvojována neskrytost.“ Mezi neskrytostí a způsobem odkrývání panuje soulad. Z tohoto 

souladu povstává, jakým způsobem odkrývání je člověk nárokován a jako co tedy odkrývá 

skutečné.28

„Vymáhavé  zjednávání“,  Gestell,  je  způsob  odkrývání,  který  vládne  bytnosti  moderní 

techniky. To, co jsme zvyklí nazývat technikou, ve smyslu nástrojů, robotů a celého průmyslu, 

je nástavbou této bytnosti, která sama o sobě vůbec není technická stejně jako tato nástavba 

není  technikou samotnou.  Tato  odhalená  bytnost  sebou odkazuje  dvěma směry:  ke konci, 

v němž je člověku spatřitelná jako počáteční časnost a k počátku, od kterého vládne. Dává 

také  spatřit  to,  co  stojí  mezi  ní  a skutečným  v podobě  odkrytého,  totiž  člověka  v jeho 

odkrývání.

To,  co  se jeví  být  lidskou  historií,  je  také  udáváním  se neskrytosti  z jejího  vztahu 

k odkrývání,  k němuž  člověk  přináleží.  Martin  Heidegger  vykládá  souvislost  umění 

a (novověké) vědy právě jako souvislost neskrytosti, jíž vládne odkrývání. Postupná proměna 

27 „Kde a jak dochází k odkrývání, když to není pouhé dílo člověka? Nemusíme pátrat daleko. Je třeba pouze 
nezaujatě vzít na vědomí to, co si na člověka vždy již učinilo nárok, a to tak rozhodným způsobem, že jedině 
jako takto oslovovaný může být člověk člověkem. Ať už kdekoli člověk otevírá oči a uši, odemyká svoje 
srdce, aby se uvolnil k přemýšlení a bádání, k tvorbě a dílu, k prosbě a díku, všude se již shledává přiveden 
do neskrytého. Kdykoli neskrytost povolala člověka do jemu přiměřených způsobů odkrývání, vždy se již 
neskrytost neskrytého udála a byla přisvojena (hat sich ereignet). Když člověk sobě vlastním způsobem 
odkrývá to, co je v neskrytosti přítomné, pak pouze odpovídá na výzvu (Zuspruch) neskrytosti, a to i tam, 
kde jí odporuje. Když tedy člověk ve svém zkoumání a bádání činí přírodě jako okruhu svého představování 
nástrahy, pak to znamená, že už je nárokován jistým způsobem odkrývání, jenž po něm požaduje, aby 
se obracel na přírodu jako na předmět výzkumu a to tak dlouho, až i ona jako předmět zmizí 
do nepředmětnosti použitelného stavu zásob.“ Heidegger, Otázka, s. 18.

28 „Slovo stellen v titulu Ge-stell má upomínat na „stanovování“, které jakožto ποίησις nechává vyvstávat 
přítomné do neskrytosti. […] Oba jsou to způsoby odkrývání, tzn. způsoby ἀλήϑεια.“ Heidegger, Otázka, s. 
20-21.
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od řeckého  dopouštění,  zaviňování  ke kauzálnímu  uskutečňování  až k „požadovanému 

ohlašování  se použitelných  stavů“,  je  zároveň  také  postupným  odhalováním  se bytnosti 

odkrývání  do chvíle,  kdy  je  možné  ji  poznat  jako  takovou.  Z tohoto  pohledu  se minulé 

proměňuje ze sledu historických událostí  v souvislost  udávání  se vlády bytnosti  odkrývání, 

jež razí cestu sama sobě. Podoba vývoje moderní vědy je pak vyložitelná jako sled vzájemně 

si odporujících nebo na sebe navazujících metod pozorování a kladení předpokladů, jejichž 

základem je udávající se bytnost odkrývání29, „v níž se uděluje a je osvojována neskrytost.“30 

Z této vazby se skutečné odhaluje jako odkryté s původem v neskrytosti. Proměny rozumění 

skutečnému, podoby odkrývání, mají  svou původ v počáteční vládě bytnosti,  jež tak sama 

postupně přechází do neskrytosti.31

 v. Čtvrtý krok: Jak je Gestell zakoušen člověkem a jak bytuje

Na počtvrté je otázka po technice položena pro to,  aby mohl být odhalen vztah člověka 

a její bytnosti.  Je-li bytnost moderní techniky ukázána jako Gestell,  pak je otázka vztahující 

se především k lidskému poměru k němu rozdělena do dvou částí,  a to „zda samy sebe 

zakoušíme výslovně jako ty,  jejichž každé hnutí je všude – jednou zjevně, podruhé skrytě – 

vymáháno Gestellem [a …] zda a jak se výslovně zabýváme tím, v čem bytuje sám Gestell.“32

V odpovídání na první část se ukazuje, že člověk zakouší Gestell jako „úděl odkrývání“. 

Mluvíme-li o zkušenosti,  pak nelze myslet bezprostřední zakoušení podobné emocím nebo 

vjemům,  ale naopak jen obtížně přístupné poznávání,  jak jsme a nebo nejsme uvolněni 

k tomu, co je nám jako lidem vlastní.  Teprve jako náležející k „údělu“ je člověk s to poznat 

nebo nahlédnout sobě vlastní naslouchání a slyšení jako odkrývání.  Dějinná podoba 

29 „Novověká fyzikální teorie přírody připravila cestu nikoli napřed technice, nýbrž bytnosti moderní techniky. 
Neboť vyzývavě vymáhavé shromažďování všeho do zjednávajícího odkrývání panuje již ve fyzice. Ale ještě 
se v ní nestává výslovně zjevným. Novověká fyzika je ve svém původu ještě nepoznanou předzvěstí Gestellu. 
[…]
Když se moderní fyzika musí v rostoucí míře spokojovat s tím, že obor jejího pozorování je nenázorný, není 
tato rezignace na názornost nadiktována nějakou komisí výzkumníků. Tato rezignace je vymáhána 
panováním Gestellu, který vyžaduje, aby i příroda byla objednatelná na způsob použitelného stavu zásob. 
Proto při všem ústupu z donedávna směrodatného představování, jež bylo obráceno výhradně k předmětům, 
se fyzika nikdy nemůže zříci jednoho, totiž toho, že příroda se ohlašuje nějakým početně konstatovatelným 
způsobem a že je je zjednatelná jako systém informací. Tento systém se pak určuje ještě z jednou proměněné 
kauzality. Kauzalita nyní nevykazuje ani charakter dopouštění, jež skýtá výskyt, ani to není druh causa 
efficiens nebo dokonce kauza formalis. Zdá se, že kauzalita se scvrkává do ohlašování se použitelných stavů, 
které mají být postupně či soustavně zajišťovány.“ Heidegger, Otázka, s. 22-23.

30 Heidegger, Otázka, s. 21.
31 „Všechno bytostné, a to nejen v případě moderní techniky, nýbrž všude, drží se co nejdéle ve skrytosti. 

Nicméně pokud jde o jeho vládu, zůstává bytostné tím, co všemu předchází: je nejčasnější.“ Heidegger, 
Otázka, s. 22.

32 Heidegger, Otázka, s. 24.

28



současného lidského údělu je Gestell,  ale protože i takový je především lidskou příslušností 

k odkrývání, nemůže člověku nijak zabránit, aby jí docházel své svobody a volnosti.33

Zároveň Martin Heidegger představuje lidské konání jako „dějinné“, jež se takovým stává 

„teprve  jako  údělem  poslané  na cestu  (geschicktlich)“.34 Lidské  konání  je  ze souvislosti 

s „údělem“ – přináležením k neskrytosti, odkrýváním. Současná podoba lidského odkrývání, 

Gestell, je tedy dějinná, protože přísluší člověku, jenž je jím zároveň k vymáhání nárokován, 

a protože  je  odkrýváním,  „jež  vládne  v bytnosti  moderní  techniky.“  Tak  odhaluje  člověk 

prostřednictvím Gestellu, neskrytost, do níž je nyní přiveden, jíž byl povolán. Celá souvislost 

odkrývání nalézá prostřednictvím „údělu“ svůj výraz v lidském konání, jež je dějinné nikoli 

ve své různosti, ale právě jako odpovídající neskrytosti, k níž je člověk přiváděn. Tato pozice 

člověka je v jeho poměru k sobě samotnému i tomu, co je kolem něho, základní.35

„Úděl“  ve své současné dějinné podobě uvádí člověka mezi dvě možnosti poznávání, 

které obě souvisí s „nezbytnou příslušností k odkrývání jako své [lidské] bytnosti“.36 Zůstane-

li podřízen Gestellu a bude-li brát míru z tohoto způsobu odkrývání,  pak je jím samotným 

ohrožován a ocitá se v nebezpečí, že nebude nikdy s to, „aby se spíše a více a stále původněji 

a počátečněji věnoval bytnosti neskrytého a neskrytosti,  aby se dověděl o své nezbytné 

příslušnosti k odkrývání jako své bytnosti.“37 Tyto dvě možnosti jsou člověku otevřeny jako 

možnost z údělu, kterým je člověk uváděn k udávání se odkrývání a zároveň je jím udržován 

jako volný a svobodný v tom,  co mu úděl posílá jako způsob odkrývání.  Z takto otevřené 

lidské volnosti a svobody pak povstává i možnost, že člověku příslušný a jeho době náležející 

způsob odkrývání je mu stejně nebezpečím jako záchranou.38

Takto vymezené nebezpečí poukazuje na lidskou příslušnost k bytnosti odkrývání stejně 

jako na dějinnou ztrátu možnosti setkání se člověka se svou vlastní bytností.  Martin 

33 „Když však promýšlíme bytnost techniky, zakoušíme Gestell jako úděl (Geschick) odkrývání. Tak se již 
udržujeme ve volnosti a svobodě toho, co nám posílá úděl, který nás nikterak neuzavírá do nějakého temného 
nátlaku, který by nás nutil techniku slepě provozovat nebo, což je totéž, bezmocně se proti ní vzpouzet 
a zatracovat ji jako dílo ďáblovo. Naopak: když se bytnosti techniky výslovně otevřeme, ocitneme 
se nečekaně přijati do osvobozujícího nároku.“ Heidegger, Otázka, s. 25.

34 Heidegger, Otázka. s. 24.
35 Viz pozn. 27
36 Heidegger, Otázka, s. 25.
37 Heidegger, Otázka, s. 25.
38 „Jestliže bytnost techniky, Gestell, je nejkrajnějším nebezpečím a jestliže zároveň Hölderlin mluví pravdu, 

pak se panování Gestellu nemůže vyčerpávat v tom, že všechen lesk odkrývání a všechnu zář pravdy pouze 
zastiňuje. V takovém případě musí naopak právě bytnost techniky v sobě chovat růst toho, co přináší 
záchranu.“ Heidegger, Otázka, s. 28.
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Heidegger ukazuje,  jak je člověk prostřednictvím Gestellu negativně omezován 

až do krajnosti své vlastní bytnosti, která mu díky jeho působení zůstává nepřístupná.

 vi. Pátý krok: Možná záchrana lidské bytnosti z místa, které ji ohrožuje nejvíc

V tomto momentu se naposledy,  po páté,  završuje nejen lineární,  ale i kruhové vedení 

Heideggerova výkladu.  Je-li Gestell chápán jako „nejkrajnější nebezpečí“ a zároveň bytnost 

techniky, pak se Martin Heidegger obrací k Hölderlinovým veršům, které říkají: „Kde však je 

nebezpečí, /  vyrůstá také záchrana.“39 Činí tak,  aby mohl představit „záchranné“ v bytnosti 

techniky,  na kterou se už před tím dotazoval,  a obměňuje ho do podoby otázky,  „v jakém 

smyslu slova „bytnost“, je vlastně Gestell bytností techniky?“40

Tak proměňuje zaměření ze substanciální povahy „bytnosti“ a představuje její smysl jako 

povstávající z „bytování“,  jenž je v podobě bytování techniky „odkrýváním“ a tedy dějem. 

Tento děj není vysvětlován pouze jako „Gestell – vyzývavě vymáhavé odkrývání“. Naopak je 

v tomto místě představen jako  to,  co  má „co údělu svůj původ v odkrývání,  které skýtá 

výskyt, v poiésis.  Ale Gestell jakožto úděl zároveň poiésis zastiňuje.“41 Skýtání výskytu je 

přitom „souhrou čtyř způsobů dopouštění“, z nichž tím posledním je člověk jako „vpouštění 

umožňující příchod“.42 Tento výklad odkrývání poiésis – poskytování výskytu coby bytnosti 

techniky –  nepostihuje,  jak se nám technika ukazuje dnes.  Je-li ale odhalování bytnosti 

techniky dnes znakem konce,  pak v sobě musí,  podle toho,  co bylo řečeno,  uchovávat 

i souvislost s počátkem a svými předchozími projevy. Je-li člověk poslední ze čtyř „způsobů 

dopouštění“,  jež jsou ve vzájemné souhře,  pak musí existovat proměna tohoto původního 

místa člověka, jež samo bylo dějem a musí být opět udávající se.

Z tohoto místa je srozumitelnější poslední a zásadní výklad odkrývání,  který je vyložen 

jako „úděl odkrývání“  a který se jako takový děje „z poskytování a jakožto poskytování“. 

Místo člověka je pak v odkrývání dvojí,  jednak je mu poskytováním dávána účast na něm 

a zároveň je jeho účast tím, „čemu je události odkrývání zapotřebí“. Jednou je to tedy člověk, 

komu je poskytována účast na odkrývání a podruhé je člověk tím, kdo z této sobě poskytnuté 

účasti sám poskytuje.

39 Heidegger, Otázka, s. 28.
40 Heidegger, Otázka, s. 29.
41 Heidegger, Otázka, s. 29.
42 Heidegger, Otázka, s. 11.
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Je tedy zřejmé,  že podobně jako byla nevyhnutelně nutná přítomnost člověka 

na odkrývání coby „poskytování výskytu“, když byl „čtvrtým způsobem dopouštění,“ je jeho 

účast nutná i v čase „vymáhavého zjednávání Gestellu.“  Jakkoli mu chybí k pochopení jeho 

místa v odkrývání průhledná souvislost s ostatními třemi příčinami, je mu stále umožňováno, 

aby skrze svou potřebnost,  jíž je přivlastněný událostí pravdy,  mohl prohlédnout, že na jeho 

bytnosti coby příslušnosti k odkrývání,  se nic nezměnilo,  i když se proměnilo odkrývání 

samotné. Jakkoli toto současné odkrývání v podobě Gestellu tuto lidskou příslušnost zastírá, 

nikdy ji nemůže jakožto odkrývání,  člověku úplně znepřístupnit.  Naopak mu bude ve své 

podobě odkrývání otevírat možnost se do jeho bytnosti vrátit.43

Bytnost techniky a tázání se po ní tak přivádí člověka v jeho bytí člověkem k místu,  kde 

se podle textu Básnicky bydlí člověk vždy již ocital,  totiž k „tázání se na konstelaci,  v níž 

se odehrává (ereignet) odkrytost a skrytost, v níž se odehrává (ereignet) to, co bytuje jakožto 

bytnost pravdy.“44 Martin Heidegger ukazuje,  že jedině prostřednictvím techniky a tázáním 

se po její  bytnosti,  je  i ze současnosti  a v ní  udržována  možnost,  že se člověk  „se sebou 

samým v pravdě, tzn. se svou vlastní bytností“ snad jednou setká.

43 „Každý úděl nějakého odkrývání se děje (ereignet sich) z poskytování a jakožto poskytování. Neboť teprve 
poskytování dává člověku účast na odkrývání, účast, jíž je události (Ereignis) odkrývání zapotřebí. Jako takto 
potřebný je člověk přivlastněn (vereignet) události (Ereignis) pravdy. Toto poskytující, které tak či onak 
posílá člověka do odkrývání, je jako takové tím, co člověka zachraňuje. Neboť toto záchranné nechává 
člověka nahlédnout do nejvyšší důstojnosti (Würde) jeho bytnosti a umožňuje mu opět se do ní vrátit. Tato 
důstojnost spočívá v tom, že člověk dohlíží na neskrytost a s ní napřed vždy napřed na skrytost veškerého 
bytování na této zemi. Právě v Gestellu, který hrozí strhnout člověka do zjednávání jako domněle jediného 
způsobu odkrývání, a tak člověka sráží do nebezpečí, že se vzdá své svobodné bytnosti – právě v tomto 
krajním nebezpečí vychází najevo nejvnitřnější, nenarušitelná přináležitost člověka do onoho poskytujícího, 
za předpokladu, že co se nás týče, začneme dbát bytnosti techniky.
Pak tedy – a to je něco, co bychom nejméně očekávali – v sobě bytnost techniky nese možný vzestup 
záchrany.“ Heidegger, Otázka, s. 32.

44 Heidegger, Otázka, s. 31.
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 IV. Věc

 i. Souvislost přednášky s předchozími texty

Než pokročíme od přednášek Básnicky bydlí člověk a Otázka techniky, chceme zdůraznit, 

v jakém smyslu jsou myšlenková východiska těchto dvou Heideggerových prací zásadní pro 

chápání přednášky Věc.  Už nyní je patrné,  že jednotlivá témata procházejí těmito 

Heideggerovými pracemi odděleně,  a přesto lze sledovat,  jak spolu přes jednotlivé texty 

souvisí.  Doposud jsme mohli sledovat především téma člověka a odkrývání.  Ukázalo se, 

že odkrývání je představováno jako dějinné.

V textu Básnicky bydlí člověk je pozitivně zpracováváno téma míry,  jež je člověku 

přístupná v básnění. K rozšíření významu básnění jako toho, v němž má veškeré měření svůj 

původ, dochází v přednášce Otázka techniky, a to v jeho průkazném propojení s poiésis, jež je 

představeno jako odkrývání – poskytování výskytu ze souhry čtyř příčin zaviňování, z nichž 

čtvrtou je člověk.  Tento způsob odkrývání náležející minulosti se v postupných dějinných 

proměnách změnil ve vymáhavé zjednávání Gestellu,  jež je odkrýváním,  které vládne 

v současnosti, a to jako bytnost techniky. K oběma těmto způsobům odkrývání náleží člověk. 

Jednou jako poslední a hlavní ze čtyř příčin souhry dopouštění,  jež je „vpouštěním 

umožňujícím příchod“, a jako takový je člověk tím, kdo zprostředkovává „vzmach výskytu“ 

všemu tomu,  jež ho nemá samo v sobě.  Podruhé je člověk nárokován sobě přiměřeným 

způsobem odkrývání,  Gestellem,  jímž je –  tedy v odkrývání přiveden –  k neskrytosti 

neskrytého,  jež on také zjednává a tím odkrývá jako Bestand,  „použitelný stav“.  Obě tyto 

pozice člověka jsou možné jedině z jeho „údělu“,  jímž je vždy přiváděn k neskrytosti. Totiž 

právě přináležením k ní je lidskou bytností.  Tyto dvě pozice člověka jsou od sebe odlišné 

svými vnějšími projevy,  ale ve svém základu jsou totožné.  Člověk náleží ze své bytnosti 

k odkrývání, a to tak, že je vždy již přiveden do neskrytosti neskrytého, na jehož odkrývání 

jako něčeho skutečného (konkrétního) se podílí.

Z toho vyplývají dva zásadní závěry pro naše další sledování myšlení Martina 

Heideggera.  Takto představená bytnost člověka je stálá.  A jako bytnost je tím,  co vládne 

od počátku,  ale zahlédnout se dává až jako poslední.1 Právě v rozpětí mezi počátkem 

a koncem,  které nám udávání se bytnosti –  její bytování –  dovoluje spatřit,  sledujeme 

dějinnost.  Pak také můžeme vidět vrstvenost odkrývání jako lidské aktivity,  jež určuje 

1 Viz III. Otázka techniky, pozn. 31
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skutečné jako skutečné.  Tento dějinný pohyb je posledním,  ale ne ve smyslu následnosti, 

nýbrž ve smyslu vrstvené návaznosti.  Toto odkrývání je možné jedině ze vždy již ukončené 

neskrytosti neskrytého,  která je původnější vrstvou, kterou lze snad myslet  pod odkrýváním 

samotným.  Odkrývání odkrývá něco jako něco,  které ale přitom už navazuje na odkryté. 

Příkladem může být hromada hlíny (přítomné -  odkryté),  která se teprve jako odkrytá 

člověkem stává buďto jílem nebo hrnčířskou hlinkou (odkrývaným). Pod vrstvou neskrytosti 

neskrytého tušíme přivádění ze skrytosti do neskrytosti –  bytostné přítomnosti,  jímž je 

poiésis. Jako takové zdaleka není přivádění z neskrytosti do neskrytosti dílem člověka. Teprve 

pod ním lze tušit skrytost, která je člověku přístupná pouze jako privativum neskrytosti.

Při způsobu dívání, který máme zažitý, se může stát, že se nám bytnost člověka spatřená 

ve své stálosti jeví jen jako vztahující se k odkrývání skutečného,  které je proměnlivé 

vzhledem k tomu,  jak je člověk oslovován.  Jinými slovy tím,  že člověk je v dějinných 

proměnách neskrytosti oslovován jinak, a proto je jím spoluodkrývané skutečné odkryto vždy 

jako něco jiného –  odlišného od předešlým způsobem odkrývaného,  a to i když se různě 

odkryté podoby odkrývaného vztahují ke stejným entitám (vzpomeňme si na příklad nebe, 

vzduch,  ovzduší),  může dojít k tomu,  že se tímto vysvětlením představení člověka z jeho 

bytnosti coby přináležení k neskrytosti vyčerpává.

Nezapomínejme ale, že v poslední části přednášky Otázka techniky je téma neskrytosti 

rozvinuto od bodu,  jímž je otevřeno již v textu Básnicky bydlí člověk.  Nárokem,  jenž 

na člověka vznáší Gestell se skrývá právě původ Gestellu v poiésis,  jež je Gestellem 

zastíněno. Lidská příslušnost k odkrývání je stejně příslušností k poiésis jako ke Gestellu. Už 

v nároku současného vymáhavého zjednávání je tedy člověk přítomný u neskrytosti stejně 

jako u skrytosti poiésis.  Tento zdánlivě drobný příklad vypovídá přímo ze současnosti 

o přítomnosti člověka u celé souvislosti lidské příslušnosti k neskrytosti,  jež je vždy 

předcházena skrytostí.  A pak tedy také o spojení člověka s tím,  co vchází do skrytosti 

a neskrytosti, protože tato přináležitost je dána tím, že sám člověk je se skrytostí a neskrytostí 

spojený:  „Každý úděl nějakého odkrývání se děje (ereignet sich)  z poskytování a jakožto 

poskytování. Neboť teprve poskytování dává člověku účast na odkrývání, účast, jíž je události 

(Ereignis) odkrývání zapotřebí. Jako takto potřebný je člověk přivlastněn (vereignet) události 

(Ereignis)  pravdy.  Toto poskytující,  které tak či onak posílá člověka do odkrývání,  je jako 

takové tím,  co člověka zachraňuje.  Neboť toto záchranné nechává člověka nahlédnout 

do nejvyšší důstojnosti (Würde)  jeho bytnosti a umožňuje mu opět se do ní vrátit.  Tato 
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důstojnost spočívá v tom,  že člověk dohlíží na neskrytost a s ní napřed vždy na skrytost 

veškerého bytování na této zemi.“2

Toto  spojení,  jakkoli  není  bezprostřední,  ale  udává  se jako  „dohled“  nad  skrytostí 

a neskrytostí „veškerého bytování na této zemi“, je tím, čím je člověk včleněn do celkovosti, 

jíž  jeho  okolí  nebo  země  myšlené  ve smyslu  fyzikálně  vymezeného  světa  jako  planety, 

zdaleka nedosahují.

Na příkladu  Gestellu jako bytnosti  techniky se ukázalo,  že nejkrajnější  lidské omezení, 

které  člověka uzavírá  v něm samém, je  zároveň základem pro překročení tohoto omezení 

a záchranou,  prostřednictvím které  může člověk znovu jednou dosahovat  sám sebe ve své 

bytnosti.

V ní je tím, komu je poskytováno a kdo poskytuje – z ní je tím, koho je třeba, kdo je 

„přivlastněn událostí pravdy“ a kdo zároveň poskytuje něco zpět tím, že této potřebě dostává. 

Tento zdánlivě vznosný a poetický výrok Martina Heideggera mluví o velice prostém udávání 

se všeho,  co  je  zjevné,  tedy  neskryté,  a protože  toto  je  možné  jedině  ze souvislosti 

se skrytostí,  tak pak i o udávání se toho, co zjevné není. Vypovídá o vzájemné semknutosti 

skrytosti  a neskrytosti,  stejně  jako  o semknutosti  člověka  s ní.  Odhalování  neskrytého 

odkrýváním,  které  člověk  svými  činnostmi  provádí,  se jeví  být  ve svých  vnějších,  svou 

bytnost  zastírajících  projevech,  historickým  děním.  Bytnost,  jež  je  v současnosti 

zahlédnutelná  právě  jako  bytnost  techniky,  jíž  vládne  „vymáhavé  odkrývání“,  ukazuje 

ve svém vlastním vycházení z neskrytosti dějinnost jako takovou. Lze sledovat, jak se to, co 

z neskrytosti  vzchází,  stává  prostřednictvím  spoluúčasti  lidského  odkrývání  něčím 

konkrétním, zjevným. Tak lze sledovat dějinné samo v jeho udávání se.

Přijmeme-li tyto premisy myšlení Martina Heideggera, pak je možné všimnout si, že text 

Básnicky  bydlí  člověk hovoří  o básnění  jako  odkrývání,  v němž  se předává  člověku  míra 

od božského. Toto odkrývání patří ve své plnosti k době, která minula.3 Přednáška O technice, 

pojednává o vymáhavě zjednávajícím odkrývání tak, jak ho můžeme poznat v současnosti,4 

a přednáška,  kterou  se budeme  zabývat  nyní,  mluví  o bytnosti  Věci tak,  jak  ještě  ve své 

2 Heidegger, Otázka, s. 32.
3 Viz III. Otázka techniky, pozn. 13
4 „Bytnost moderní techniky spočívá v Gestellu. Gestell patří k údělu odkrývání. Tyto věty říkají něco jiného 

než často slýchané řeči o tom, že technika je osudem (Schicksal) naší doby, přičemž osud znamená: to, co 
nevyhnutelně a nezměnitelně musí proběhnout.“ Heidegger, Otázka, s. 25.
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plnosti  poznána  být  nemohla.5 Možnost  spatřovat  vztah  neskrytosti  a skrytosti  a jejich 

dějinného  ustavování  skutečného,  jež  vzchází,  aby  zaniklo,  tak  Martin  Heidegger  sleduje 

na tom,  co  je  dějinně  minulé,  současné  a budoucí.6 Tento  moment  pro  nás  není  natolik 

důležitý z pohledu času, ale  z hlediska dosahu a hloubky souvislosti, jež se dotýká člověka, 

pojímá ho do sebe a ze svých vnitřních vztahů určuje jeho lidství.

 ii. Věc – Svět

I ve sledování  následujícího  Heideggerova  výkladu  budeme  vycházet  od zjevnosti, 

neskrytosti,  konkrétně od známého předvedení džbánu. Dosud jsme měli  možnost sledovat 

vztah  člověka  a neskrytosti,  jenž  je  ustavován  údělem  přivádění  k neskrytosti  a lidskou 

bytností,  jíž je přináležení k neskrytosti.  Takto představen se člověk ukazuje jako ten, kdo 

dochází  svého  lidství  ze souvislosti  s něčím,  čím  sám  není  a co  není  samo  o sobě  také 

postihnutelné jinak než jako souvislost s dalšími entitami. Toto vzájemné na sebe odkázané 

určování  jednoho  druhým  je  základním  dějem  udávání  se bytnosti  toho  kterého  v jeho 

bytování. Přednáška  Věc je ke dvěma předchozím výkladům komplementární, protože není 

zaměřena na jádro bytnosti jako ony, ale představuje bytování, tedy děj toho, co se z bytnosti 

udává. Tento výklad je veden od věci, přičemž není zaměřen na bytování věci jako prostého 

jsoucna, ale na souvislost jejího bytování, z níž je umožněn a ze které povstává svět.

Tím,  čím je v základu džbán jako nádoba,  je podle Martina Heideggera prázdno.7 Toto 

prázdno je základem pro to,  aby džbán mohl být přijímajícím,  podržujícím a v těchto dvou 

dějích pojímajícím nalévaného a nalitého, přičemž jednota těchto je dějů určena dějem třetím, 

tedy vyléváním. Teprve v něm nachází džbán jako džbán naplnění svého předurčení.

Toto představení džbánu uvozuje obecné představení věci, které bude provedeno, aby věc 

ze své blízkosti k člověku pomohla určit,  čím je sama blízkost.  Nezvyklý popis džbánu je 

v tomto kroku zaměřen na vzájemnou orientovanost dějů, ke kterým může džbán sloužit jen 

coby prázdný.  Význam jednotlivých dějů nalévání vody nebo vína,  jejich podržování a tak 

ustavené dvojí pojímání a následné spojení těchto tří ve vylévání se završuje právě v souhrnu, 

který je tvořen jejich vzájemným navazováním na sebe.8

5 „Popravdě nám však věc jako věc zůstává odepřena, je nicotná a v tomto smyslu zničená. To se stalo a děje 
se tak bytostně, že věci nejenže již nejsou jako věci připuštěny, nýbrž ještě se vůbec nikdy jako věci nemohly 
myšlení zjevit.“ Heidegger, Věc, s. 15.

6 Ladislav Benyovzsky, Náhlost: Myšení bytí z času. (Praha: Oikoymenh, 2005), s. 54.
7 „Prázdno je to, čím nádoba pojímá. Džbán jakožto nádoba je toto prázdno, toto pojímající nic.“ Heidegger, 

Věc, s. 13.
8 „Prázdno pojímá dvojím způsobem: přijímajíc a podržujíc. Slovo „pojímat“ je tudíž dvojznačné. Přijímání 
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Tento souhrn je ve svém celku předznamenáním toho,  k čemu je soustředěn.  Totiž 

vylévání jako takové je naléváním hostům nebo úlitba,  oběť bohům.  Všechny tyto děje 

se udávají do prázdna (džbánu)  a z něho,  aby jako dokončené za sebou toto prázdno opět 

zanechaly. Přitom je příznačné, že Heidegger vidí právě toto prázdno jako to, z čeho se udává 

pojímání nalévaného i následné nalévání hostům,  jež je vyléváním a zároveň je z udávání 

se pojímajícího prázdna džbánu naléváním.  Naléváním se stává z orientovanosti k hostům, 

proto je „hostinným naléváním“. Prázdno samo nemá žádný konkrétní charakter kromě toho, 

že všechny tyto děje umožňuje v jejich jednotlivé specifičnosti a zároveň i v celkovém 

souhrnu.  Vzájemná návaznost jednotlivých dějů se zastavuje ve svém úhrnu,  jímž je 

pohoštění,  dar.  Teprve ten je uveden jako „plná bytnost hostinného nalévání“.9 Sám dar 

přitom ale sebou odkazuje k tomu,  komu je věnován.  Základní orientovanost dějů, k nimž 

věc,  džbán,  slouží,  je orientovaností jednoho k druhému.  Orientovanost jejich celkového 

úhrnu,  daru,  jenž je zároveň bytností jich samých v souhrnu jejich od jednoho k druhému 

zacílených vzájemných orientovaností,  je završením této orientovanosti od sebe k druhému. 

Dar jest jako dar jedině pro někoho jiného než je ten, kdo ho přináší. Dar se tedy stává darem 

jedině jako patřící tomu, komu je určen.

Bytnost džbánu je určena z bytnosti „hostinného nalévání“, jíž je dar. Dar v sobě spojuje 

to,  co je darováno – vodu nebo víno, a toho,  kdo toto daruje, s tím,  kdo dar přijímá. Nápoj, 

který je jako dar ze džbánu naléván, sám v sobě spojuje místa svého původu, jimiž jsou „nebe 

a země“.  Tento nápoj sám je darem tišícím žízeň člověka nebo je posvátnou úlitbou 

obětovanou bohům. Tak v sobě slovy Martina Heideggera soustřeďuje „smrtelné a božské“.

Určení, nakolik je dar nalévaného „hostinným darem“  závisí na tom,  „nakolik dává 

prodlévat zemi a nebi,  božským a smrtelným.“  Tímto krokem se jistě vracíme k přebírání 

míry,  jejíž přijetí podmiňuje něco jako něco (v textu Básnicky bydlí člověk člověka jako 

člověka). V tuto chvíli ale nejde o přejímání míry jako takové, protože ta je ve svém základu 

určena návazností dějů, které ve svém souhrnu tvoří bytnost „hostinného nalévání“ v podobě 

nalévaného a podržování nalitého patří vždy dohromady. Jejich jednota je určena vyléváním, k němuž je 
džbán jako džbán předurčen. Dvojí způsob, jakým prázdno pojímá, je založen ve vylévání. Teprve jako 
vylévání je pojímání tím, čím jest.“ Heidegger, Věc, s. 17.

9 „Vylévání ze džbánu je naléváním hostům. Pojímání nádoby bytuje v hostinném nalévání. Pojímání potřebuje 
prázdno jako to, co je schopno pojímat. Bytování pojímajícího prázdna je soustředěno do hostinného 
nalévání. […] Soustředění dvojitého pojímání do vylévání, jež jakožto souhrn tvoří teprve plnou bytnost 
hostinného nalévání, nazýváme: pohoštění, dar. To, co dělá džbán džbánem, bytuje v nalévaném jakožto daru 
pohoštění. I prázdný džbán si podržuje svou bytnost z daru nalévání, přestože z prázdného džbánu nelze 
nalévat.“ Heidegger, Věc, s. 17.
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daru. Hledáme míru pro to, nakolik se již prokázaná bytnost v podobě daru naplní, zda a jak 

dojde své plnosti,  nakolik se dar skutečně stává darem.10 V tuto chvíli musíme opustit 

myšlení,  které drží dar substanciálně.  Chápeme jeho bytnost,  která je v souhrnu dějů 

„hostinným naléváním“ v jejím udávání se.

Dar jako bytnost „hostinného nalévání“  nemůže dojít plnosti jinak než tím, že je přijat. 

V tomto popisu pořád ještě zaznívá,  že dar je jakýmsi objektem,  který putuje od jednoho 

k druhému. Smysl daru je ale v našem případě jiný. Je to vnitřní, trvalý smysl, jenž prostupuje 

věc, a tak k sobě váže vnější podobu jejího určení.  Dar je bytností „hostinného nalévání“, 

k němuž jedině ale věc zdaleka neslouží.  Věc je zároveň výrazem vrcholného smyslu daru, 

protože se v jejím určení zároveň setkává nebe a země a božští a smrtelní.  Nebe a země 

poskytuje to, co je darováno, a božští a smrtelní toto darované přijímají. Prostředníkem tohoto 

děje je věc, přičemž tím umožňujícím v ní je prázdno.

Explicitně předvedené prázdno věci – džbánu, je tím, co umožňuje faktickou průchodnost 

na sebe navázaných dějů,  jejichž středem je prázdno,  prostor věci,  které se ale rozhodně 

neudávají pro věc nebo z ní.  V dosavadním chápání přítomném od Platóna jsme na věc 

zaměřeni jako na zhotovené jsoucno.  Tedy jako na to,  co je zhotovené nebo zhotovované 

a jako takové je orientováno k sobě.  Je-li orientovanost věci fixována tímto způsobem, tedy 

k jejímu zhotovování nebo k ní jako prostředku zhotovování nebo jiné činnosti,  pak ji nikdy 

nemůžeme pochopit.11 Martin Heidegger  klade naopak důraz na to,  čím je to, k čemu je věc 

jako věc orientována. Pozornost věnuje především souvislé návaznosti dějů, které věcí v její 

orientovanosti od sebe procházejí.  Zdaleka ne všechny věci jsou doslova pojímajícím 

prázdnem tak, jako je jím džbán. Ale v ohledu na návaznost dějů, jež právě v jejich návaznosti 

věci umožňují, mohou být věci chápány jako prázdné, protože jejich určení nepochází od nich 

samotných,  ale právě z dějů,  které umožňují. V tomto smyslu lze spatřovat průchodné,  ději 

10 „Dar nalévaného je hostinným darem, nakolik dává prodlévat zemi a nebi, božským a smrtelným.“ 
Heidegger, Věc, s. 19.

11 „Co však nádoba takové podoby jako tento džbán jest, co jest a jak jest džbán jako tato džbánovitá věc, nelze 
tím, že se zaměříme na podobu, ἰδέα, nikdy zakusit natožpak přiměřeně myslet. Proto ani Platón, který při 
představování bytostné přítomnosti toho, co je zde, vycházel z jeho podoby, ani Aristoteles a všichni další 
myslitelé, kteří přišli po něm, nemysleli bytnost věci. Platón spíše zakusil, a to směrodatně po celou 
následující dobu, vše, co jest v bytostném smyslu přítomné jako předmět zhotovování. Místo předmět, to, co 
stojí před námi, řekněme přesněji: výplod, výtvor. V plném bytostném určení tohoto vý-... je obsaženo dvojí: 
jednak vzcházení ve smyslu pocházení, původu z..., ať už to vyrůstá samo ze sebe, či je zhotovováno, jednak 
vzcházení ve smyslu vyvstávání vzešlého do neskrytosti toho, co již je v bytostném smyslu přítomné.
Ať si však budeme to, co je bytostně přítomné, představovat ve smyslu výplodu a předmětu jakkoli, 
nedospějeme nikdy k věci jako věci.“ Heidegger, Věc, s. 13.
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otevřené prázdno12 nejen v džbánu,  ale i v rámu dveří,  na špičce  vrtáku,  jehly nebo 

v zaoblenosti lžíce či sběračky.

Výjimečnost Heideggerova předvedení džbánu spočívá v jeho jednoduché průzračnosti. 

Džbán lze skutečně spatřit jako pojímající (přijímající a podržující)  prázdno,  jež je určeno 

vyléváním –  naléváním.  Voda nebo víno se opravdu bere ze spojení nebe a země a napájí 

smrtelné nebo je úlitbou bohům. Voda a víno je tím, co je pojímáno do džbánu, aby mohlo být 

vylito, darováno.

Posun chápání této sounáležitosti věci, džbánu, a prodlévání jich čtyř je možné z toho, čím 

věc především není – tedy z jejího prázdna, jež v ní ohraničeno je pojímajícím a jako takové 

zakládající možností souhrnu dějů pojímání a vylévání/nalévání.  V daru jako bytnosti 

„hostinného nalévání“  jsou tak věcí,  coby mezí pojímajícího prázdna,  k sobě přivedeni ti 

čtyři, kteří jsou k sobě přivedeni v daru vody nebo vína. Takový dar je naplněním bytnosti, jíž 

jest. V dávaném a přijímaném se setkává nebe a země s božskými a smrtelnými,  tedy čtyři, 

kteří k sobě patří natolik,  že jejich soupatřičnost předchází „všechno,  co zde jest.“  Teprve 

završená možnost, že nějakým způsobem a v něčem mohou být tito čtyři přivedeni k sobě, 

že jejich samozřejmá a „jednoduchá semknutost“  nalezne místo,  kde jí lze zůstávat v sobě 

vlastní důvěrné blízkosti,  se stává darem.  A teprve „v tomto daru však bytuje džbán jako 

džbán.“ Z takto završené možnosti shromažďovat součtveří může jedině věc bytovat jako věc, 

to znamená „věcnit“.13

„Věcnění“ je stálé přivádění součtveří k sobě jako to, co si je navzájem a původně vlastní. 

Této dějící se soupatřičnosti říká Martin Heidegger „uvlastňování“  součtvěří.  „Věc věcní. 

Věcnění shromažďuje.  Uvlastňujíc součtveří,  shromažďuje věcnění její prodlení do toho,  co 

vždy v tu kterou chvíli prodlévá: do té či oné věci.“14

12 „Věcnost nádoby nikterak nespočívá v látce, z níž nádoba sestává, nýbrž v onom pojímajícím prázdnu.“ 
Heidegger, Věc, s. 13.

13 „V daru nalévaného dlí zároveň země a nebe, božští a smrtelní. Tito čtyři, sami od sebe zajedno, patří 
dohromady. Semknuti v jedno jediné součtveří předcházejí všechno, co zde jest.
V daru nalévaného dlí jednoduchá semknutost těchto čtyř.
Dar nalévaného je hostinným darem, nakolik dává prodlévat zemi a nebi, božským a smrtelným. Prodlévání 
teď však už není pouhé setrvávání něčeho, co se vyskytuje. Prodlévání uvlastňuje. Přivádí ty čtyři 
do světlého pole toho, co je jim vlastní. Dík jednoduché semknutosti toho, co je jim vlastní, jsou si navzájem 
důvěrně blízcí. Svorni v této vzájemnosti, jsou neskryti. Dar nalévaného dává prodlévat jednoduché 
semknutosti součtveří těchto čtyř. V tomto daru však bytuje džbán jako džbán. Dar nalévaného shromažďuje 
to, co patří k hostinnému nalévání: ono dvojité pojímání, to, co pojímá, prázdnotu, a lití jakožto obdarování. 
To, co je shromážděno v tomto daru, se tím, že uvlastňuje součtveří, samo soustřeďuje, aby prodlelo. Toto 
rozmanité a přitom jednoduché shromažďování je bytování džbánu.“ Heidegger, Věc, s. 21.

14 Heidegger, Věc, s. 21.
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I když přednáška začíná předvedením džbánu,  ukazuje se,  že džbán sám je věcí jen 

za určitých okolností.  Věcí se stává jen tehdy,  když k sobě přivádí součtveří.  Bytuje tehdy, 

když přivedením součtveří k sobě naplní bytnost daru jako daru.  Pak je věci, z její bytnosti, 

v níž lze součtveří pobývat,  poskytnuto prodlení do toho,  co zrovna prodlévá jako nějaká 

určitá věc.

Vraťme se nyní krátce k přednášce O technice a v ní na místo,  kde se ukazuje, že slovo 

bytnost teprve pochází od slovesa bytovat,  které je synonymem slovesa „prodlévat“.  Toto 

prodlévání je od doby Platóna a Aristotela myšleno jako to,  co trvá neustále.  Martin 

Heidegger se po prodlévání ptá znovu a u Goetheho objevuje sloveso,  které vyjadřuje naráz 

význam prodlévání a poskytování.  Je-li tím,  co prodlévá,  bytnost,  pak lze podle něho říci: 

„Prodlévá pouze to,  co je poskytováno (das Gewährte).  Poskytující je to,  co z časnosti 

počátečně prodlévá.“15

Takto nahlédnuto je patrné, že věc může jako věc prodlévat pouze tehdy, shromažďuje-li 

součtveří,  teprve jako takové je jí prodlévání jakožto věci poskytnuto.  Země a nebe,  božští 

a smrtelní předcházejí ve své vzájemné soupatřičnosti všemu,  „co zde jest.“  Předcházejí 

ve svém prodlévání všem věcem a ze své jednoty jim poskytují jim vlastní prodlévání.  Věc 

jako taková tedy není zničena ze současnosti Gestellem,  protože Gestell nepřipouští ani 

setkání člověka s vlastní bytností, natož shromáždění součtveří ve věci. Věc je zapomenuta už 

v Gestellu předcházejícím představujícím myšlení,  které ji orientuje k sobě samotné 

a vyvazuje ji, coby před člověka postavený před-mět, ze všech okolních souvislostí. 

V takovém případě nelze, aby byl džbán sledován ve své bytnosti daru „hostinného nalévání“ 

nebo i jakákoli jiná věc ve své bytnosti.  Jak bylo ukázáno,  věci nedocházejí své bytnosti 

ze sebe samých – jako zhotovené, a proto jsou už v představujícím myšlení zbaveny možnosti 

jí dojít.

Vybavme si znovu, jak je představován člověk ze své bytnosti přináležející k neskrytosti. 

Jako takový je nutně součástí celé souvislosti skrytosti a neskrytost nikoli jako ukončených 

stavů,  ale naopak jako součást jejich vzájemně se vymezující dynamiky vycházení 

ze skrytosti do neskrytosti,  jež je jako ucelená neskrytostí neskrytého.  Teprve v tomto 

momentu vstupuje do této souvislosti člověk. „Kdykoli neskrytost povolala člověka do jemu 

přiměřených způsobů odkrývání,  vždy se již neskrytost neskrytého udála a byla přisvojena 

15 Heidegger, Otázka, s. 31.
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(hat sich ereignet).“16 Jako lidé jsme přivedeni „údělem“  na cestu odkrývání.  A to vždy 

až k odkrývání neskrytého,  jehož neskrytost se již udála.  Všechno, s čím se člověk setkává 

jako se zjevným a co ho jako zjevné obklopuje, tedy i jemu blízká věc, je vždy již neskryté.

Souvislost skrytosti a neskrytosti,  do níž je člověk uváděn,  se ukázala jako ta,  která 

člověka povolává, protože je v ní velice specifickým způsobem potřebný. Jeho pozice v této 

souvislosti není libovolná. Veškerá podmíněnost, která je v ní přítomna, je trvalá a inherentní 

a určuje právě jednotlivé vztahy uvnitř této souvislosti.  Výroky Martina Heideggera 

o člověku17 a věci18 ukazují, že člověk nebo věc nemohou být samy sebou ze sebe a o sobě, 

ale že se takovými teprve stávají ze souvislosti,  která je od nich různá.  Teprve v ní a z ní 

mohou být jedinečně a ve své plnosti tím, čím se navenek jeví být. Tato plnost a jedinečnost 

není stavem, ale naopak je dějem, je tím,  co souvisí s ostatním pro to,  aby se mohla udávat 

souvislost celku z jeho částí. Tyto části jsou inherentně od sebe odlišné a neustále se do sebe 

uzavírají („přivlastňují“,  „uvlastňují“)  –  ztotožňují se se sebou.  Proto je člověk povoláván 

tehdy,  když se „již neskrytost neskrytého udála a byla přisvojena.“  Podobně je to 

i s prodléváním věci: „Prodlévání uvlastňuje. Přivádí ty čtyři do světlého pole toho, co je jim 

vlastní. Dík jednoduché semknutosti toho, co je jim vlastní, jsou si navzájem důvěrně blízcí. 

Svorni v této vzájemnosti,  jsou neskryti.  Dar nalévaného dává prodlévat jednoduché 

semknutosti součtveří těchto čtyř.  V tomto daru však bytuje džbán jako džbán.“19 Tento 

uzavíravý pohyb je ale zároveň otevírajícím proto,  že jednotlivé části souvislosti skrývání 

a odkrývání mohou být spolu souvislé jedině jako od sebe rozdílné. Jako takové mohou teprve 

vytvářet jeden celek souvislosti.  Člověk i věc k sobě náleží proto,  že společně patří 

k neskrytosti.  Zároveň ale člověk i věc náleží do souvislosti v celku neskrytosti,  jíž jsou 

součástí stejně jako její jiné části.

Zjevný rozměr neskrytého prodlévá jako země a nebe,  smrtelní a božští.  Jako takoví 

bytují, jsou ze své bytnosti. Jejich bytování lze sledovat pouze jako trvání, jež se udává sobě 

vlastním způsobem.20 O trvání nebe a země nemáme pochybnosti stejně,  jako je nemáme 

16 „Shromažďující posílání (schicken), které člověku uděluje směr a teprve ho přivádí na nějakou cestu 
odkrývání, nazýváme úděl (Geschick).“ Heidegger, Otázka, s. 24.

17 „Je pouze třeba nezaujatě vzít na vědomí to [neskrytost], co si na člověka vždy již činilo nárok, a to tak 
rozhodným způsobem, že jedině jako takto oslovovaný může být člověk člověkem.“ Heidegger, Otázka, s. 
18.

18 „Džbán je věc, nakolik věcní. Z věcnění věci se teprve také uvlastňuje a určuje bytostná přítomnost toho, co 
jest zde a co je takového druhu jako džbán.“ Heidegger, Věc, s. 27.

19 Heidegger, Věc, s. 21.
20 Předpokládáme, že bytnost jednoho je stejná jako bytnost druhého a to v tom, že se udává jako bytování. To 

je také zakládajícím momentem bytnosti jako obecného určení. Proto si vysvětlení bytování jako „trvání, 
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o trvání smrtelných. Trvalost božských je lidským myšlením opomíjena21, ale to neznamená, 

že by nebyla. Prodlévají-li tedy tito čtyři, pak shromážděni věcí dávají zároveň prodlévat této 

věci.  Existuje-li od člověka a od jeho konkrétní činnosti,  odkrývání,  cesta k náhledu celé 

souvislosti skrytosti a neskrytosti,  pak lze od jedné věci v jejím prodlévání prohlédnout 

souvislost neskrytosti,  jež je,  ve svých člověku vzdálených a k němu věcí přibližovaných 

hranicích, světem.

 iii. Svět – Věc

V počátku svého uvažování o věci se Martin Heidegger zastavuje u otázky,  čím to je, 

že i když můžeme být prostřednictvím dopravních prostředků téměř kdekoli chceme 

v relativně krátkém čase,  přesto nemůžeme říci, že bychom byli něčemu opravdu nablízku. 

Dálka jako možnost je z našich životů odstraněna, ale blízkost do nich nevstoupila.

Vrátíme se ještě o něco dál, abychom připomněli, kdy jsme o dálce u Martina Heideggera 

slyšeli v souvislosti s naší prací poprvé. V Otázce techniky je krátce zmíněna ztráta dálky, 

která jako tajuplnost patří bohu:  „Tak se může stát,  že tam,  kde se vše přítomné ukazuje 

ve světle souvislosti příčin a účinků,  ztratí dokonce i bůh pro představování veškerou 

posvátnost a vznešenost,  veškerou tajuplnost své dálky.“22 Představováním boha je zde 

míněno stavění ho před sebe, které se člověk může snažit provádět. Toto stavění před sebe je 

pokusem o zrušení dálky mezi člověkem a bohem, a tak i o prohlédnutí jeho tajuplnosti. Jinde 

v přednášce Básnicky bydlí člověk vysvětluje Martin Heidegger, že tajuplnost boha leží v jeho 

zřejmosti.  Přistoupíme-li na názor,  že lidská míra pochází od měření se s božstvím,  pak 

mluvíme o bohu,  který se zjevuje,  je zřejmý,  jinak by takovou míru nebylo možné vzít. 

Zjevuje se ale prostřednictvím nebes, a tak je zřejmý právě jako neznámý, „zřejmost boha, ne 

až On sám, je tajuplná.“23 Nebesa přitom boha skrývají a zároveň ho dávají vidět: „Zjevování 

boha prostřednictvím nebes záleží v odhalování,  které dává vidět to,  co se skrývá,  ale nikoli 

tak, že se pokoušelo vytrhovat skryté z jeho skrytosti,  nýbrž výhradně tak, že skryté v jeho 

v němž se sobě vlastním způsobem děje Gestell,“ jenž je zároveň údělem člověka i způsobem odkrývání 
vládnoucím bytnosti moderní techniky, vypůjčujeme z Otázky techniky: „Vše, co bytuje, prodlévá (währen). 
Je však bytování pouze trvání (fortwähren)? Prodlévá bytnost techniky ve smyslu trvání nějaké ideje, která 
se vznáší nad vším technickým, takže odtud vzniká dojem, že jméno „technika“ znamená nějaké mytické 
abstraktum? Jak bytuje technika, lze zahlédnout pouze z takového trvání, v němž se sobě vlastním způsobem 
děje (sich ereignet) Gestell jako úděl odkrývání.“ Heidegger, Otázka, s. 30.

21 „Jak má pak člověk současných světových dějin možnost ptát se vážně a v silném smyslu, zda se bůh 
přibližuje nebo vzdaluje, jestliže opomíjí vmýšlet se v prvé řadě do dimense, v níž může být ona otázka sama 
položena?“ Heidegger, Humanismus, s. 41.

22 Heidegger, Otázka, s. 26.
23 Heidegger, Básnicky, s. 91.
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sebeskrývání podporuje.  Tak se neznámý bůh zjevuje jako Neznámý skrze zřejmost nebes. 

Toto zjevování je míra, kterou se člověk měří.“24

Při dosavadním sledování souvislosti skrytosti a neskrytosti jsme byli zaměřeni především 

na udávání se neskrytosti a lidské přináležitosti k ní coby lidské bytnosti. Už z tohoto spojení 

jsme zjistili, že poměr člověka a neskrytosti si vnitřně odpovídá v „údělu“  člověka,  jímž je 

člověku poskytována účast na odkrývání,  přičemž jde o účast,  „jíž je události odkrývání 

zapotřebí.“25 Již zde lze sledovat princip, kdy jeden děj, v tomto případě odkrývání, potřebuje 

být zesílen,  aby mohl dojít svého naplnění.  Chceme  zde  postoupit  hlouběji  a ukázat, 

že souvislost  skrytého  a neskrytého  představovaná  Martinem  Heideggerem,  je  tím,  co 

ustavuje  všechny  vztahy  našeho  světa,  a to  tak,  že poskytuje  místo  všemu,  co  do nich 

vstupuje. Úskalí našeho chápání spočívá v tom, že jsme ze své bytnosti zaměřeni na zjevné, 

neskryté. Příklady návaznosti dějů, jež stojí za Gestellem jako způsobem odkrýváním nebo 

za „hostinným naléváním“ coby bytností daru, nám mají ukázat, že dějinný princip odkrývání 

je  zcela  komplementární  s dějinným  principem  skrývání,  který  nese  svou  inherentní 

souslednost dějů, jejichž vnitřní pohyb se nutně musí udávat totožně s vnitřním pohybem dějů 

odkrývání,  jež  jsme  s to  postřehnout.  Tato  nutnost  pochází  ze souvislosti  skrytosti 

a neskrytosti,  jež  musí  být  vnitřně  sourodá.  Klíčovým  momentem  provázanosti  skrytosti 

i neskrytosti  je  to,  že jejich součásti  – jejich udávání se,  děj i to,  co v ději  vnímáme jako 

substanciální  nebo  stavově  ustálené26,  si  navzájem  odpovídají,  a jsou  s dějem,  jehož  jsou 

součástí, určitým způsobem totožné27, aniž by přicházely o svou odlišnost od sebe navzájem 

nebo  od děje,  jehož  jsou  součástí.  Zároveň si  takto  musí  odpovídat  skrytosti  a neskrytost 

navzájem.28

Shromažďování  „součtveří“  v podobě  „věcnění“  věci  má  v těchto  nezvyklých  slovech 

vypovídat o zvláštní úloze věci, která je nahlížena jako propouštějící blízkost, aby v ní mohla 

24 Heidegger, Básnicky, s. 91.
25 Heidegger, Otázka, s. 31.
26 Poměrně jednoduchý fakt, který známe jako jména, slovesa a vztahy mezi nimi. Samozřejmě si nelze tento 

vztah představovat v jeho nejjednodušší podobě, např. Petr nese čaj, ale v komplikovanějších větách, v nichž 
děj může být zachycen jmény, a naopak substancialita může být převáděna do sloves: padlý kmen se postavil 
proudu do cesty a řeka se rozvodnila.

27 Totéž znamená naproti tomu soupatřičnost různého vyplývajícího z jeho shromáždění skrze rozdíl. Totéž lze 
říkat jen tehdy, je-li myšlen rozdíl. Ve výtěžku z vydržení rozdílného zasvítá shromažďující bytování téhož. 
Ve výtěžku z vydržení rozdílného zasvítá shromažďující bytování téhož. Totéž dává výhost vší horlivé snaze 
nivelizovat různé stále jen jako stejné. Totéž shromažďuje rozdílné do původní jednotnosti.“ Heidegger, 
Básnicky, s. 85.

28 „V podobách nebes vzývá to, co tím, že se odhaluje, nechává zjevovat to, co se skrývá, a to právě jakožto 
skrývající se. V důvěrně blízkých zjevech volá básník ono cizí jako to, v čem se neviditelné dává, aby zůstalo 
tím, čím je: neznámým.“ Heidegger, Básnicky, s. 96
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být  uchována dálka.  Toto  je  možné jen proto,  že věc  sama je  zároveň „shromažďováním 

součtveří“,  které  v sobě  dálku ve vzájemné  blízkosti  země a nebe,  smrtelných  a božských 

uchovává.29 Můžeme-li  v rámci  Heideggerovy  filosofie  porovnávat,  pak  člověku  důvěrně 

známé nebe v sobě uchovává dálku neznámého božství podobně jako člověku důvěrně blízká 

věc v sobě naráz uchovává celou blízkost dosud nepoznaného, ale poznatelného světa.

Svět  zde  není  myšlen jako rozložení  světadílů a oceánů,  jak ho známe z mapy,  ale  je 

odvíjející se souvislostí skrytého a neskrytého v celé její hloubce a významové propojenosti, 

která může být podle Martina Heideggera člověku jako svět přístupná coby věcí shromážděné 

součtveří, jež je ve své jednotě všemu předcházející.

Věc propouští jejich jednotu jako semknutost čtyř rozdílných entit, aby zároveň, jak bylo 

ukázáno na džbánu, odhalovala jejich bytování jako to, v němž každé jednotlivé ze součtveří 

„zrcadlí“  ty  ostatní  jako  od sebe  odlišné  a zároveň  k sobě  příslušející.  Protože  každému 

z těchto čtyř je vlastní právě jen místo mezi nimi, nemohl by ani jeden z nich být sám sebou 

bez  příslušnosti  k těm  ostatním.  Právě  v ní  a z ní  se ustavuje  plnost  významu  jednoho 

a zároveň  i všech  čtyř  společně.  Jejich  vzájemná  rozdílnost  umocňuje  jejich  společnou 

sounáležitost,  je-li zmíněno jedno, nemohou být nemyšleni současně i zbylí tři. Rozdílnost 

jednoho od ostatních tří se ukazuje právě v jeho „zrcadlení“ těchto tří. Tím, že jedno zrcadlí 

jiné, se proti nim ustavuje jako odlišné a ve své odlišnosti tak stvrzuje svou komplementární 

sounáležitost s nimi a obrací tak svou vlastní orientovanost směrem od sebe, protože má-li být 

samo sebou, pak musí být vlastní semknutosti sebe a tří  dalších. Máme-li chápat bytování 

součtveří, pak ho musíme myslet jako děj, jenž se naplňuje jako „vyvlastňování“ se každého 

jednotlivého do „vzájemného vlastnění“součtveří.30

29 „Hledali jsme blízkost a nalezli jsme bytnost džbánu jako věci. V tomto nálezu jsme však zároveň postřehli 
bytnost blízkosti. Věc věcní. Tím, že věcní, dává prodlévat zemi a nebi, božským a smrtelným; tím, že dává 
těmto čtyřem prodlévat, přivádí je v jejich dálkách k sobě blízko. Přivádět takto k sobě blízko znamená 
přibližovat. Bytování blízkosti je přibližování. Blízkost přibližuje dálku, a to jakožto dálku. Blízkost dálku 
uchovává. Tím, že uchovává dálku, je blízkost bytostně přibližováním. V tomto přibližování skrývá blízkost 
sebe samu a zůstává tak svým způsobem nejblíže.
Věc není „v“ blízkosti, jako by blízkost byla nějakou nádrží. Blízkost vládne v přibližování jakožto věcnění 
věci.“ Heidegger, Věc, s. 27.

30 „Uvlastňující zrcadlení uvolňuje každé z oněch čtyř do toho, co je mu vlastní, víže však takto uvolněné 
do jednoduchého semknutí jejich bytostné vzájemnosti.
Toto do volna vížící zrcadlení, opřeno o skladbu vzájemné odevzdanosti těchto čtyř je hra, v níž se každé 
z nich jedno druhému důvěrně oddává. Žádné netrvá zatvrzele na svém. Každé z nich se k tomu, co je mu 
vlastní, uvnitř jejich vzájemného vlastnění spíše vyvlastňuje. Toto vyvlastňující vzájemné vlastnění je 
zrcadlová hra součtveří. Z ní je sezdána jednoduchá semknutost součtveří.
Uvlastňující zrcadlovou hru jednoduché semknutosti země a nebe, božských a smrtelných nazýváme svět.“ 
Heidegger, Věc, s. 31.
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 IV.VĚC

Martin  Heidegger  se snaží  prokázat  to,  že význam  této  plnosti  bytování  světa  je 

samonosný,  a proto  nepotřebuje  a nemá  být  ani  zdůvodňován  ani  dokazován.31 Jednota 

součtveří  nemůže být  myšlena  jako odvozená,  ukazuje  sebou k původnosti,  kterou člověk 

nenachází,  ale jíž je  součástí,  a kterou může spatřit  ze vztahu k sobě jako vždy již  bylou. 

Místo, aby člověk spatřoval všude sebe a své konání, mohl by odstoupit a podívat se na to, co 

dosud vždy považoval až za svůj výtvor. Kdyby tak mohl změnit své myšlení, pak by se také 

poznal  jako „podmíněný“  věcí,  totiž  tím,  co  ho přivádí  do světa,  co  mu přibližuje  dosud 

nepoznanou blízkost nebe, země a boha, do níž náleží jako smrtelný i on sám.32

31 „Když si ony jednotné čtyři představíme jako osamocené jednotlivé skutečnosti, jež mají být jedna druhou 
zdůvodněny a jedna z druhé vysvětleny, pak jsou již ve svém bytování udušeny.“ Heidegger, Věc, s. 31.

32 „Když necháváme věc bytovat v jejím věcnění ze světování světa, pak myslíme na věc jakožto věc. 
V takovém upamatování necháváme se oslovit světujícím bytováním věci. Když takto myslíme, jsme věcí 
jako věcí voláni. Jsme – v silném slova smyslu – věcí podmíněni. Všechny nároky na nepodmíněnost jsme 
nechali za sebou. Myslíme-li věc jako věc, pak klademe bytnost věci šetrně do oblasti, z níž bytuje. Věcnění 
je přibližování světa. Přibližování je bytnost blízkosti. Pokud šetříme věc jako věc, obýváme blízkost. 
Přibližování blízkosti je vlastní a jediná dimenze zrcadlové hry světa.“ Heidegger, Věc, s. 33.
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 V. Řeč

 i. Člověk jako bytost odpovídající své bytnosti

Co na konci přednášky Věc Martin Heidegger pouze naznačil,  je plně rozvinuto v jeho 

přednášce Řeč.  Máme za to,  že je možné vyjít od jednoduché úvahy.  Pohled na svět jako 

na udávající se vír vzájemného semknutí nebe,  země,  božských a smrtelných vychází 

z odpovídajícího pohledu na věc a naopak. Nyní se zastavme u slova odpovídající.

Je jisté,  že jsme si vědomi Heideggerova neobvyklého zacházení s jinak obvyklými 

pojmy,  a proto lze jednoduše usoudit,  že pod slovem odpovídající máme na mysli určité 

zvláštní pojetí věci,  které zohledňuje stejnou míru zvláštnosti v Heideggerově pojetí světa 

a jde jen o to pochopit,  jakým nestandardním způsobem je tato dvojice představena, 

a následně ji pro účely této práce zařadit do  patřičného kontextu.  Zamyslíme-li se ale nad 

slovem odpovídající ještě i jinak, pak si nutně představíme rozhovor dvou lidí, kdy v ideálním 

případě jeden naslouchá druhému a následně mu odpovídá.

Vezmeme si z obou těchto představ něco a vrátíme se zpět k Heideggerově textu. 

Připomeňme si,  že když jsou věci pojednávány,  pak jsou představeny v podobě,  kdy nám 

zůstávají odepřeny. „To se stalo a děje se tak bytostně, že věci nejenže již nejsou jako věci 

připuštěny,  nýbrž ještě se vůbec nikdy jako věci nemohly myšlení zjevit.“1 To mimo jiné 

znamená,  že jako lidé nemáme se zakoušením věci zkušenost.  V Otázce techniky Martin 

Heidegger připomíná, že je třeba se ze vztahu ke Gestellu zeptat,  zda zakoušíme sami sebe 

jako ty,  jejichž každé hnutí je jím pokaždé vymáháno. Na stejné úrovni je i jeho poznámka, 

že kdyby se už někdy věci jako věci ve své věcnosti ukázaly, stala by se jejich věcnost natolik 

zřejmou, že by sama prosadila svůj nárok být myšlena.2 Z těchto dvou vyjádření vyplývá, 

že v případě vymáhajícího zjednávání, Gestellu, i věci samotné je to tak, že člověk je tím, kdo 

je Gestellem k odpovědi povoláván a věcí ještě ani povolán nebyl. Už v tomto kroku je také 

zřejmé,  že obvyklá pojetí řeči coby vyjadřování vlastních myšlenek nebo komunikování 

s druhými,  případně mluvení o sobě samotném jsou Martinem Heideggerem opuštěna. 

Uvažujeme-li tedy, že je nějaká vážná řeč s věcí vůbec možná,  pak je otázka,  jestli si ji lze 

představit jinak než jako vedenou v tichosti, a tedy jako myšlení.  Navíc,  máme-li uvažovat 

o tom, že výchozí pozice člověka ve vztahu k řeči je, že je povoláván, pak se musíme znovu 

1 Heidegger, Věc, s. 15.
2 Heidegger, Věc, s. 15.
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 V.ŘEČ

ptát,  jako kdo je povoláván.  Být povolán má podle našich zkušeností běžně zcela jiný 

význam, než je tento. Z toho vyplývá, že máme-li vidět člověka jako odpovídajícího volání, 

pak musíme jinak uvažovat už o něm samotném.  Znovu  je  v případě  člověka  potřebné 

uvažovat o jeho orientovanosti. Důležitější než to, jak se člověk orientuje sám, je, čím a kam 

je  orientován.  V tomto  smyslu  myslíme  povolání,  jež  je  tím,  co  ho  nutí  obracet 

se k volajícímu. Teprve ve svém obrácení se k němu je člověk s to odpovědi. Jako takový je 

podmíněný tím, co ho povolává, a jako takový nechává veškerou nepodmíněnost za sebou.3

Nyní se tedy dostáváme k tomu, co je pouze naznačeno v závěru přednášky o věci. Věc je 

člověku na blízku.  V Otázce techniky je člověk představován jako poslední,  nejdůležitější 

ze čtyř zaviňujících příčin,  totiž jako „vpouštění umožňující příchod“.  Díky němu a jím je 

možné,  aby to,  co nemá „vzmach skýtání výskytu samo  v sobě“,  ale v umělci nebo 

řemeslníkovi, přicházelo z nepřítomnosti do přítomnosti.  Už jednou  jsme zde  promýšleli 

látku, formu, účel a účinek, jež Martin Heidegger přeformulovává do čtyř způsobů „zavinění 

poskytování výskytu“, jako zástupná pojmenování pro postupně se rozvíjející souvislost země 

a nebe,  božských a smrtelných.  Věc,  myšlená nikoli jako zhotovená,  je tím,  co jako 

přecházející do přítomnosti spojuje tyto čtyři do vzájemné souvislosti,  která se navíc 

umocňuje v tom, k čemu následně věc slouží. Člověk je stále, ať už jako čtvrtá příčina skýtání 

výskytu či jako nárokovaný Gestellem,  pod vládou (v) „údělu“  odkrývání.  Jedině jako 

oslovovaný neskrytostí a nárokovaný přiměřeným způsobem odkrývání může být člověkem. 

Jako takový je zároveň uvolněn ke svobodě, v níž je mu otevřena možnost,  aby mohl být 

svědkem souvislosti  skrývání  a odkrývání,  do níž je údělem přiváděn.  Přístup k tomuto 

svědectví se mu otevírá v podobě slyšení a naslouchání.4

V zůstávání na zemi, které má být lidským, je člověku nutno, aby vzhlížel vzhůru k nebi. 

Básnictví přenáší k člověku v obrazech neznámé,  cizí božské,  které zůstává, jako zřejmé 

z nebe, tajuplné. S ním nese i míru, z níž teprve je člověk schopen „přiměřeně své bytnosti 

být,“  bydlet a obývat tak nikoli zemi,  ale to,  co se mu otevřelo mezi ní a nebem.  Veškeré 

lidské bydlení je básnické ze své bytnosti.  Dnešní „veskrze nebásnické“  bydlení lidí 

dosvědčuje pouze ztrátu své míry,  nikoli své bytnosti.  V „údělu“  je člověku poskytován 

přesný výměr jeho konání jako odkrývání,  v němž se stává člověkem.  Natolik,  nakolik je 

3 Viz IV. Věc, pozn. 32
4 „Neskrytost toho, co jest se vždycky pohybuje po cestě odkrývání. Člověkem vždycky vládne úděl 

odkrývání. Avšak nikdy to není vláda, která by nás k něčemu bezvýhradně nutila. Neboť člověk se stává 
svobodným právě tehdy, přísluší do oblasti údělu, a stává se tak slyšícím, naslouchajícím, ne však 
poslušným.“ Heidegger, Otázka, s. 24.
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člověk obrácen k neskrytosti jako své bytnosti, nakolik je s to odevzdávat své bytování tomu, 

co ho nárokuje,  je schopen básnit.  Básnění můžeme rozumět ve smyslu poiésis,  tedy jako 

činnosti,  jež ho uvádí do jemu přiměřeného poměru k udávání se neskrytosti.  Člověk je tedy 

jako člověk vymezen ve svém „bydlení“  stejně jako ve svém konání.  V oslovení věcí je 

člověk podmíněný5 právě jako ten, kdo náleží mezi nebe a zem, božské a smrtelné. Věci, jež 

jsou mu nablízku,  mu mohou z „věcnění“  přibližovat svět a trvale ho,  coby smrtelníka, 

podmiňovat v jeho bytí.  Všem těmto způsobům, v nichž je (v přednáškách Básnicky bydlí 

člověk,  Otázka techniky a Věc)  představeno, za jakých okolností lze člověku v jeho vztazích 

k neskrytosti docházet lidství, předchází nutnost samotného bytí světa a věcí, jako toho, v čem 

člověk jako lidská bytost jest,  a s čím se jako takový setkává.  Bytí věcí a světa v jejich 

soustředném odlišení je „výzvou rozdílu“, a tak i mluvením řeči. Má-li člověk být jako lidská 

bytost,  pak musí být tomu odpovídajícím,  jako takový je „trvale vlastněn bytováním řeči, 

souzvonem ticha.“6

 ii. Současná nenaplněnost lidského bydlení, odkrývání a umírání

Jak  už  bylo  řečeno,  prostřednictvím  Heideggerových  textů  se vzhledem k možnostem 

člověka  ujímat  se vlastní  bytnosti  pohybujeme  ve třech  časových  rovinách.  Minulost  je 

spojená  se ztraceným  „básnickým  bydlením“  člověka,  současnost  je  naplněna  Gestellem 

a budoucnost je vyjádřena negativně v podobě věci, která se člověku odpírá jako to, co nebylo 

myšlením  coby  věc  ještě  ani  uchopeno.  Návaznost  těchto  tří  rovin  přitom  nepochází 

od běžného chápání času. Opět budeme sledovat, jak zvláštnost těchto tří zdánlivě časových 

určení souvisí s otázkou určení bytnosti člověka.  V přednášce  Řeč se odhaluje výjimečnost 

Heideggerova  představení  přítomnosti,  jež  zcela  zásadně  osvětluje  i určení  minulosti 

a budoucnosti.

Na začátku  je  bytování  řeči  představené  větou:  „Řeč  mluví.“  Dotazování,  co  toto 

znamená,  je  naléhavě  spojeno  se společným  východiskem  všech,  kteří  by  tuto  odpověď 

hledali. V takovém tázání jde totiž o to, dostat se „konečně jednou opravdu tam, kde se již 

zdržujeme.“7 Tato dvě tvrzení mají zarážející povahu. Upozornit na mluvící řeč a veliké úsilí 

5 Viz IV. Věc, pozn. 32
6 „Souzvon ticha není nic lidského. Naproti tomu ovšem lidské je ve svém bytování řečové. Nyní vyřčené 

slovo „řečový“ zde znamená: uvlastněný z mluvení řeči. To, co je takto uvlastňováno, bytování člověka, 
lidská bytost, je řečí uváděno k tomu, co je člověku vlastní, totiž být trvale vlastněn bytováním řeči, 
souzvonem ticha.“ Heidegger, Řeč, s. 71.

7 Viz I. Úvod, pozn. 16
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dostat se tam, kde jsme, může být přinejhorším nesmysl, přinejlepším paradox. Jde ale o víc. 

Martin  Heidegger  představuje  přítomnost  v silném  slova  smyslu.  Upozorňuje  na vždy  již 

přítomné,  které  samo  sebou  popírá  naše  obvyklé  chápání  času,  a to  tak,  že upozorňuje 

na trvalost  entity  nebo  jejího  charakteru,  která  je  natolik  původní,  že ukazuje  smysl  času 

a prostoru jinak, než jsme běžně zvyklí. Přítomnost v silném smyslu nese stejně časový jako 

prostorový  aspekt  a projevuje  se trvalostí.  Charakter  této  přítomnosti  je  v případě  řeči 

mluvením a podobně je člověk ve svém bytí lidskou bytostí. Tato trvalost se týká stejně řeči 

v jejím mluvení jako člověka v jeho lidskosti, v obou případech navíc prostupuje jednak jejich 

konkrétní momentální projevy, stejně jako je prostupuje v jejich úhrnu. Proto Heidegger říká, 

že „řeč mluví“ a tázající se chce dostat, kde se jako člověk již zdržuje – ke svému lidství. Tato 

trvalost je hlubokým významem přítomností, která ze sebe coby trvající překračuje obvyklá 

časová vymezení. Její podoba nás směřuje k předpokladu, že je-li něco ze své bytnosti, pak 

musí  být  právě  tímto  zpřítomňujícím,  souhrnným  způsobem.  Tvrzením  „řeč  mluví“  je 

ukázána tíha a pevnost prostého bytí tím, čím řeč je. Prostota řeči se projevuje jako mluvení 

a to tak, že sebou nastoluje přítomnost.

Z předchozího  je  zřejmé,  že mluvení  řeči  nelze  myslet  jako  hlasitý  tok  slov  v lidské 

komunikaci. Hledání toho, co je mluvením řeči,  začíná Martin Heidegger u básně.  Už při 

uvažování  o básních  nebo umění  jako takovém je  zřejmé,  že obojí  metaforicky zobrazuje 

něco,  co  jako kdyby tady bylo,  něco jako „možné  přítomné.“8 Od tohoto  kroku můžeme 

postoupit  dál  zvláště  potom,  co  vezmeme  v úvahu,  že je-li  hledána  bytnost  řeči,  pak  je 

hledáno to,  co  je  na ní  „trvalé“ a „poskytující“.  V takovém případě,  nemůžeme o mluvení 

uvažovat jako o mluvení člověka, protože pak by byla řeč jen výrazem jedné z jeho aktivit 

nebo vyjadřováním jeho samotného. Vrátíme-li se k básni, pak v ní lze nalézt slova, jež mají 

jiný charakter už proto, že mohou být uchovávána nezávisle na tom, kdo je řekl, a pro to, co 

samy říkají. Báseň tak podle Martina Heideggera nese „vyřčené“, které je otiskem mluvy řeči. 

S trvalostí  na zřeteli  vzpomeňme  si  na básnivé  tak,  jak  bylo  představeno  v přednášce 

Básnicky bydlí člověk, tedy jako to, co lidskému „bydlení“ zprostředkovává přístup k „trvalé 

záruce jeho trvání“.9

Z tohoto úhlu pohledu je možné zaměřit se na „mluvení řeči“ jako na konající. Mluvení je 

jmenováním a jako takové je i voláním. Známý úkol volání je přibližovat, ale kam a do čeho? 

8 „Když básní, nechává před sebou básník obrazivě vyvstávat možné přítomné v jeho přítomnosti.“ Heidegger, 
Řeč, s. 53.

9 Viz II. Básnicky bydlí člověk, pozn. 13
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Můžeme pominout  zjevný  prostor  před  námi,  ale  přesto  jsou věci  „volány“,  „vyzývány“, 

„zvány“ sem – totiž k tomu, „aby se týkaly nás lidí.“ Jako takové přivádějí verše určité věci 

„do k nepřítomnu připoutaného přítomna.“10

Zde se odhaluje zvláštní časová povaha bytí  člověkem – lidmi jsme stále, v minulosti, 

současnosti i budoucnosti, cokoli se nás tedy může neustále týkat jako lidí. Otázkou ale je, 

nakolik jsme si své lidskosti v tu kterou chvíli vědomi a zda vůbec ji chápeme jako to, co je 

něčím podmíněno. V této podobě může být lidskost  člověka,  tak, jak ji  Martin Heidegger 

vykládá, podobně „do nepřítomna ukrytou přítomností“, jakou je přítomnost věcí, jež k nám 

přivádí báseň. Zvláštní časová osa, která se ve svém už ne – teď ne – ještě ne11 dotýká bytnosti 

člověka  negativně  vymezované  co  do  dosahování  vlastní  plnosti,  získává  ve středu  své 

přítomnosti navíc i význam tady ne.

Po ose už  ne  –  teď  ne/tady  ne  –  ještě  ne  sledovaný výklad negativně  vymezovaného 

dosahování  bytnosti  člověka  se ozřejmuje  až spolu  s promýšlením mluvení  řeči.  Doposud 

sledovaná  filosofie  Martina  Heideggera  shledává  člověka  v jeho  bytí  deficientním,  totiž 

neustále, dějinně, se připravujícím o možnost nahlížet svou vlastní bytnost. Zároveň ho v jeho 

bytí  shledává být  tím,  kdo je  jako jediný touto  možností  neustále  provázen. Tato dějinná 

deficience nijak nenarušuje trvalost přítomnosti lidské bytnosti, která je přítomna, pokud jsou 

přítomní  lidé.  V této  své  přítomnosti  není  nijak  zasažena  ani  podrobena  konkrétními 

časoprostorovými souvislostmi,  v nichž se odehrávají  jednotlivé lidské životy.  Časová osa, 

se kterou  pracujeme,  tedy  nijak  nesouvisí  s historií  v jejím  běžném pojetí.  Jde  o časovou 

a prostorovou souvislost, která se času a prostoru tak, jak mu ze svých každodenních životů 

obvykle rozumíme, téměř nedotýká.  Setkáváme se s ní  z místa,  v němž se otevírá možnost 

se s ní setkat – ze skutečnosti, že již vždy jsme, vždy jsme již byli a vždy již budeme lidmi. 

Tato souvislost lidského bytí je v této své podobě trvalá a blízká trvalosti mluvení řeči. Místa, 

10 „Volání volá v sobě samém, a proto vždy i sem, i tam; sem: do přítomna; tam: do nepřítomna. […] Oba tyto 
verše mluví formou vypovídací věty, jako by konstatovaly něco vyskytujícího se. Jejich rozhodný 
oznamovací tón tak zní. Přece však mluví tak, že volají. Přivádějí prostřený stůl a dobře opatřený dům 
do onoho k nepřítomnu připoutaného přítomna.
Co volá první strofa? Volá věci, káže jim, aby přišly. Kam? Nikoli jako přítomné mezi přítomné, nikoli 
v básni jmenovaný stůl sem, mezi lavice, ve kterých sedíte. Místo, kam se mají dostavit, jež je spoluvoláno 
v jejím volání je do nepřítomna ukrytá přítomnost. K takovému příchodu vzývá jmenující volání. Vyzývání je 
zvaní. Zve věci, aby se jako věci týkaly nás lidí.“ Heidegger, Řeč, s. 57.

11 Už ne: Nebásnické bydlení člověka, které je ze své bytnosti básnické, ale ztratilo svou míru. – teď ne: 
Současnost v Gestellu ohroženého lidství, které se pro vymáhavé zjednávání, z něhož bere míru, zapomíná 
dívat po původu své bytnosti, jíž je přináležení k odkrývání. – ještě ne: Věc jako věc, totiž jako podmiňující 
člověka coby smrtelného a jako takového ho shromažďující do semknutosti součtvěří, nebyla ještě ani 
myšlena.
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v nichž  se tato  trvalost  přítomnosti  bytí  (odkrývajícím  člověkem,  věcnící  věcí)  ukazuje, 

nazývá Martin Heidegger světlinou, a to, co k ní vede, je prosvětlující – řeč, která mluví.12

Mluva řeči přivádí věci a svět k člověku, a vede tak člověka na místo, kam se může dostat 

jako ten, který tam vždy již stojí. Kdybychom mohli mluvit o okótovaném smyslu, který lze 

z jeho kót přenést na mapu, pak ji budeme orientovat podle světových stran – země, nebe, 

božští a smrtelní. A řeč bude magnetismem, který orientuje střelku kompasu. Všechno, čím 

bychom, sledujíce směr daný tou kterou světovou stranou, procházeli,  budou věci13,  které 

samy budou určovat náš cíl coby svět14 a bytí v něm.

Mluvení řeči je jako „smrtelné mluvení“15, tím, co je člověku bezprostředně přístupné. 

Přesto je ale v souvislosti, která ho jako „vyřčené“ z mluvení řeči, básnivé, zařazuje do sebe, 

z obvyklé  lidské  situovanosti  nepostřehnutelné.  Jako  takové  je  volání  přiváděním  do řeči 

a voláním věci, aby se jako „věcnící“ týkaly nás lidí, smrtelných, opravdu voláním vedoucím 

„do k nepřítomnu  připoutaného  přítomna.“  Nepřítomnem  je  zde  myšlena  absence 

zpřítomněné,  završené  příslušnosti  člověka  ke své  bytnosti,  která  je  ale  sama  vždy  již 

přítomna. Tak je poutána nepřítomnost ve smyslu nezavršenosti s přítomností ve smyslu vždy 

již  udávajícího se bytí  tu.  To není  na završenosti  závislé  coby přítomné,  nicméně je  na ní 

závislé coby plně přítomné. Dokud nebude bytnost člověka naplněna, bude její přítomnost 

vždy  připoutána  k nepřítomnu  coby  své  nenaplněnosti.  Nenaplněná  bytnost  lidského  bytí 

se tak ocitá  mezi  dvěma extrémy skrytosti  a neskrytosti16,  z nichž  ani  jednoho nedosahuje 

plně. Řeč je tedy ve svém volání vybízením, „voláním k příchodu“ v plnosti, jehož jsou lidé, 

12 „Zřejmě je ze všeho jsoucího, jež jest, pro nás nejobtížnější myslet živou bytost, neboť je nám na jedné straně 
jistým způsobem nejvíce příbuzná, na druhé straně však je zároveň oddělená jistou propastí od naší 
ek-sistující bytnosti. Naproti tomu se zdá, jako by nám byla bližší bytnost božského než podivnost živé 
bytosti, bližší právě v jakési bytostné vzdálenosti, jež je jako vzdálenost pro naši eksistentní bytnost 
důvěrnější než těžko domyslitelná, propastná tělesná příbuznost se zvířetem. Tyto úvahy vrhají zvláštní světlo 
na běžnou a proto stále ještě ukvapenou charakteristiku člověka jako animal rationale. Neboť rostlina či zvíře 
je sice spjato se svým okolím, ale nikdy není volné vystaveno světlině bytí – a pouze ona je „světem“. Chybí 
mu tudíž řeč. Avšak proto, že je mu řeč odepřena, nezůstává ve svém okolí beze světa. Ve slově „okolí“ 
se tísní veškerá záhadnost živé bytosti. Ve své bytnosti není řeč vyjádřením organismu ani výrazem živé 
bytosti. Proto jí také nelze rozumět ze znakového a snad ani významového charakteru. Řeč je světlící 
a zároveň skrývající příchod bytí samého.“ Heidegger, Humanismus, s. 18.

13 „Věci utvářejí svět. Svět skýtá věci.“ Heidegger, Řeč, s. 61.
14 Viz předchozí pozn.
15 „Smrtelné mluvení je jmenující volání, vyzývání k příchodu věci a světa z jednoduché jednoty rozdílu.“ 

Heidegger, Řeč, s. 71.
16 „Myslet „bytí“ znamená a vyžaduje: odpovídat nároku jeho bytování. Odpovídání má svůj zdroj v tomto 

nároku a oddává se mu. Odpovídat znamená vstoupit tak do jeho řeči. K nároku bytí však patří právě tak ono 
již odhalené byvší (ἀλήϑεια, λόγος, Φύσις), jakož i zahalené příští toho, co se ohlašuje v možném obratu 
od zapomenutosti bytí (pod ochranu jeho bytování).“ Heidegger, Věc, Doslov, s. 37.
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coby  smrtelní,  tedy  ze „semknutosti  součtveří“  i věci  ze své  bytnosti  „věcnit“  mocni,  ale 

k němuž přesto nedochází.17

Přítomnost, jež zůstává připoutána k nepřítomnu svého zjevu, se ohlašuje v mluvení řeči. 

Mluvení řeči ve „vyřčeném“ je neseno básní.  Jako takové „volá“,  „vzývá“ věci a svět. Už 

samo volání a přivolávání naznačuje, že volá to, co je nějakým způsobem přítomné, ale není 

zde  –  není  v blízkosti,  je  tedy  zároveň  i nepřítomné.  Přitom  dochází  ke zvláštní  změně 

obvyklého prostorového vnímání věci a světa.  Věc je to, co je člověku na blízku a nejsme 

zvyklí vnímat ji jinak, než jako předmět. Svět je naopak v běžném chápání místem, kde jsme. 

Martin Heidegger toto běžné vnímání obrací. Věc je ve sledu sebou umožněných dějů, jež 

se váží k nebi a zemi, smrtelným a božským, pojímajícím prázdnem, které je s to v sobě tyto 

čtyři  soustředit  v jejich  vzájemné  semknutosti.18 Svět  je  semknutostí  těchto  čtyř  v jejich 

vzájemné udávající se orientovanosti jednoho ke druhému, kterou je každý z nich jednotlivě 

určen a zároveň tak usebrán do celku jejich vzájemnosti. Toto ustalování jednoho v ustalování 

se celku je zrcadlivým krouživým pohybem, prstenem, jenž je ve své ohebnosti přeznačován 

jako svitek.19 V takovém vysvětlení nabývá věc charakter místa a svět může být nahlížen jako 

do sebe se uzavírající celek. V tom, co bylo doposud chápáno jako uzavřený předmět, ve věci, 

je shromažďován svět. Dosud vždy otevřený svět se usebírá do semknutosti, aby z ní skýtal 

věci. Ve zdánlivé možnosti zaměňování věci, která má nyní charakter místa, a světa, který má 

nyní  uzavíravý  charakter  v běžném  chápání  příslušející  spíše  věci  jako  předmětu,  je 

předznamenána „vroucí prostoupenost“ věci v jejím věcnění a světa v jeho světování.20 Věc 

a svět se k sobě ve „věcnění“ a „světování“ přibližují.21 Jejich vzájemné blízkosti vládne „roz-

díl“, který ustavuje věc a svět v jejich proti sobě jdoucí vzájemnosti, kterou zároveň udržuje 

17 „Druhá strofa […] nevolá ani všechny smrtelné, ani mnohé, nýbrž jen některé: ty, kdož putují po temných 
stezkách. Tito smrtelníci jsou mocni umírání jakožto pouti ke smrti. Ve smrti se usebírá nejvyšší skrytost bytí. 
Smrt již předstihla každé umírání. Oni „poutníci“ musí teprve skrze temnotu svých stezek nalézt na své pouti 
dům a stůl, nejen a ani ne především pro sebe, nýbrž pro mnohé; neboť ti se domnívají, že pouhé zařídit 
se v domech a usednout ke stolům, již znamená být s věcmi a dospět k bydlení.“ Heidegger, Řeč, s. 59.

18 „Jmenované věci, takto svolány, u sebe shromažďují, usebírají nebesa a zemi, smrtelníky a božské. Toto 
čtverné je původní jednosvorná vzájemnost. Věci u sebe nechávají prodlévat součtveří oněch čtyř. Toto 
usebírající ponechání v prodlévání je věcnění věci.“ Heidegger, Řeč, s. 57.

19 „Zrcadlová hra světujícího světa umožňuje jako poddajné víření oněm čtyřem, aby se vykroutili do svého 
vlastního ohebného, do kroužku svinutého bytostného jádra. Ze zrcadlové hry tohoto drobného svitku 
uvlastňuje se věcnění věci.“ Heidegger, Věc, s. 33.

20 „Svět a věci totiž nestojí vedle sebe. Vzájemně se prostupují. Tím vyměřují určitý střed. V tomto středu jsou 
jednosvorné. Jako tato jednosvornost jsou vroucně niterné.“ Heidegger, Řeč, s. 61.

21 „Myslíme-li věc jako věc, pak klademe bytnost věci šetrně do oblasti, z níž bytuje. Věcnění je přibližování 
světa. Přibližování je bytnost blízkosti. Pokud šetříme věc jako věc, obýváme blízkost. Přibližování blízkosti 
je vlastní a jediná dimenze zrcadlové hry světa.“ Heidegger, Věc, s. 33.
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jako jednotnou.22 V mluvení řeči, jež je jako „vyřčené“ přítomno v básni, je roz-díl vyzýván 

jako rozmezí: „Verš volá rozdíl, ale ani jej výslovně nemyslí, ani nejmenuje tímto jménem 

jeho  bytování.  Verš  volá  mez  rozmezí,  onen  usebírající  střed,  v jehož  vroucné  niternosti 

se vzájemně  prostupuje  tvářnost  věcí  a přízeň  světa.“23 Je-li  mluvení  řeči  patrné 

ve „vyřčeném“ básně jako volání, které sebou zpřítomňuje k nepřítomnu připoutané – věcnící 

věci, světující svět, pak musí být rozdíl, jež je středem usebírajícím je v této podobě jejich 

bytování, nějakým způsobem jim dvěma předcházející.24 Sledování rozdílu v jeho předcházení 

věci a světu, by mohlo vést hlouběji do souvislosti skrytosti a neskrytosti, a tedy i k  hlubšímu 

průhledu,  čím je  v ní  člověk,  dosud  poznávaný z negativně  vymezovaného  vztahu ke své 

bytnosti jako deficientně bydlící, odkrývající a smrtelný.

 iii. Dvojí orientovanost rozdílu

Bytnost roz-dílu je v úvaze Martina Heideggera představena ve třech na sebe navazujících 

krocích. V prvním kroku je sledováno „volání“, které věci jako věci přivádí do „k nepřítomnu 

připoutaného  přítomna“  a odhaluje  je  tak  v jejich  „věcnění“,  jež  se prostupuje 

se „světováním“ světa. Toto „volání“ se tak stává „nazýváním ve vlastním slova smyslu“, jež 

je  bytováním mluvení.  Mluvení  je  „vyřčeným“ v básni  a bytuje  v něm. V této  bytnosti  je 

mluvením řeči.  Nazývá a tímto nazýváním zve věci a svět v jejich prostoupení, aby přišly 

do rozmezí  rozdílu  a jako  takové  jsou  rozdílu  mluvením  poručeny,  k tomu,  aby  jejich 

přicházení pocházelo z něho.25 Rozdíl je popsán jako střed, mluvení, nazývání a zvaní věcí 

a světa  je  zaměřeno  od tohoto  středu  k věcem  a světu  -  proto  byly  k rozdílu  mluvením 

přivedeny, jemu poručeny (ve smyslu dány). K věcem a od středu obrácená orientace je má 

k němu vracet.

22 „Slovo „roz-díl“ tedy již nemíní distinkci, která je mezi předměty stanovena teprve naším představováním. 
Právě tak málo je roz-díl pouhou relací, která tu mezi světem a věcí prostě je, takže představování, jež na ni 
narazí, ji může konstatovat. Roz-díl nelze dodatečně ze světa a věci vytknout jako jejich vztah. Roz-díl je pro 
svět a věc tím, co uvlastňuje věci k tomu, aby utvářely svět, co uvlastňuje svět k tomu, aby skýtal věci.“ 
Heidegger, Řeč, s. 63.

23 Heidegger, Řeč, s. 65.
24 „Roz-díl je dimenze vůbec, rozměr, jenž světu a věci rozměřuje to, co je jim vlastní. Toto rozměřování teprve 

rozevírá odlišnost a zároveň vzájemnost světa a věci. Takovéto rozevírání – toť způsob, jakým zde roz-díl 
obé proměňuje a prostupuje. Jakožto střed odměřuje roz-díl světu a věcem míru jejich bytnosti.“ Heidegger, 
Řeč, s. 63.

25 „Toto původní volání, které vzývá k příchodu vroucnou prostoupenost světa a věci je zvaním, nazýváním 
ve vlastním slova smyslu. Toto zvaní je bytováním mluvení. Mluvení bytuje v tom, co je vyřčeno básní. Je 
mluvením řeči. Řeč mluví. Mluví, zvouc vyzvané, věc-svět a svět-věc, aby přišlo do rozmezí rozdílu. Co je 
takto vyzváno, je poručeno rozdílu samému, aby z něho přišlo. Máme zde na mysli starý význam slova 
poroučet, který dosud známe z úsloví: „Poručiž své cesty Pánu.“ Heidegger, Řeč, s. 67.
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V druhém  kroku  je  věc  poručená  rozdílu  spojena  prostoupeností  se světem  ve svém 

shromažďování  součtveří.  Rozdíl  nechá věc a svět ve vzájemném prostoupení  a zároveň je 

navrací  k jim  vlastnímu,  různému  bytování.  Nechávat  svět  a věc  spočinout  v jim  vlastní 

bytnosti  je  jejich  tišením.  V náležitosti  tohoto  dvojího  tišení  „se uvlastňuje  ticho“.  Toto 

ponechání  sobě je  ale  teprve  počátkem,  který se završuje  v jejich  povolání  do „dimenze“, 

„rozervy“,  kterou  je  coby  rozdíl  on  sám.  Vyzývání,  zvaní  nebo  mluvení  s sebou  nese 

opakovanost.  Toto  volání  je  původem  znělosti.  Výzva  rozdílu  je  usebíráním  všech 

jednotlivých výzev,  které  z ní  pocházejí  ve své rozdílnosti  spojeny  s rozdílností  volaného. 

Jako „výzva povýtce“ v sobě rozdíl všechny výzvy usebírá. Rozdíl se tak naráz v usebírání 

do sebe, ve svém bytí dotýká vzývaného i vzývání, ticha i znělosti.26

Usebírání bytnosti světa a věcí vypovídá o dynamice, jež je založena substanciálně jako 

ukončená a ohraničená příslušnost k věci nebo světu, jež může spočinout sama v sobě. Stav 

jako ukončený nebo ohraničený pohyb v sobě tento pohyb klidní a utišuje, a tak ho do sebe 

uzavírá v celém jeho potenciálu.27 Prostředek shromažďování  je  vzývání a i to je v rozdílu 

usebráno. V tomto usebrání je soustředěna orientace od věcí a světa do rozdílu, k němuž byly 

jako nazvané přivedeny.

Rozdíl  je  řečí  a to  v tichosti  i ve znělosti  souvislosti  skrývání  (usebírání  do sebe) 

a odkrývání (vynášení k bytnosti): „Řeč mluví jako souzvon ticha.“28

Pro rozdíl nezbytná orientace od sebe je řeč, která, provázena tichem, vynáší věci k jejich 

bytování. Uvolňuje věci ke zjevnosti tvářnosti světa a svět ke zjevnosti skýtání věci: „Ticho 

tiší, vynášejíc svět a věci k jejich bytování. Toto vynášení světa a věcí po způsobu tišení je 

událost [das Ereignis] uvlastnění rozdílu.“29 Pro rozdíl nezbytná orientace k sobě samotnému 

má podobu řeči, která poroučí věci a svět rozdílu a takto sama bytující rozdíl uvlastňuje – je 

26 „Rozdíl tiší dvojnásob. Tiší, nechávaje věci spočívat v přízni světa. Tiší, nechávaje svět dosáhnout uspokojení 
ve věci. V tomto dvojím tišení rozdílu se uvlastňuje ticho. […] 
Tím, že tiší věci a svět k tomu, co je jim vlastní, volá rozdíl svět a věc do středu jejich vroucné 
prostoupenosti. Vyzývajícím je zde rozdíl. Rozdíl usebírá ze sebe ono dvojí, povolávaje je do rozervy, kterou 
je sám. Usebírající volání je vyzvánění. Děje se v něm něco jiného nežli pouhé způsobování a šíření zvuku.
Když rozdíl usebírá svět a věci k jednoduchosti bolu vroucné prostoupenosti, vyzývá ono dvojí, aby došlo 
své bytnosti. Rozdíl je výzva povýtce, z níž je teprve voláno každé jednotlivé vyzývání, aby každé z nich této 
výzvě příslušelo a poslouchalo jejího příkazu. Výzva rozdílu v sobě vždy již veškeré vyzývání usebrala. Toto 
usebrané volání, které svým přivoláváním shromažďuje, je vyzvánění jakožto sezvánění, jakožto souzvon.“ 
Heidegger, Řeč, s. 69.

27 „Klid však má svou bytnost v tom, že tiší. Jakožto tišení ticha je klid přísně vzato neustále pohyblivější než 
veškerý pohyb a vždy rušnější než každý zvuk.“ Heidegger, Řeč, s. 69

28 Heidegger, Řeč, s. 69.
29 Heidegger, Řeč, s. 69.
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jím samým: „Řeč, souzvon ticha, jest tak, že se uvlastňuje rozdíl. Řeč bytuje jakožto pro svět 

a věci se uvlastňující rozdíl.“30

Původ výzvy roz-dílu předchází všechno nazývání i všechno její volání. Má-li člověk jako 

smrtelný mluvit, pak je jeho mluvení určeno ze vztahu k mluvení řeči. Mluvení řeči se samo 

ujímá člověka jako smrtelného – z jeho příslušnosti ke světu ho přivádí k rozdílu, „souzvon 

ticha rozdílu – mluvení řeči, které není nic lidského, vevlastňuje smrtelníky, poslušno výzvy 

rozdílu.“  Takto  uvlastněni  nemohou  smrtelní  než  odpovídat.  Právě  odpovídají-li  z této 

souvislosti, jsou i oni zasaženi dvojí, od sebe a k sobě rámcovanou, orientovaností roz-dílu: 

„Jestliže však smrtelné mluvení přejímá to, co je jím vyřčeno, z výzvy roz-dílu, pak tím, již 

svým  způsobem  volání  uposlechlo.  Jakožto  naslouchající  přejímání  je  toto  odpovídání 

zároveň i uznávající odpovědí. Smrtelní mluví, odpovídajíce řeči dvojjediným způsobem tím, 

že přejímají  a dávají  odpověď.  Smrtelné  slovo  mluví,  pokud  v několikerém  smyslu 

odpovídá.“31

Ti,  kdo  mohou  uhadovat  výzvu  rozdílu,  jí  naslouchají  a ve své  zdrženlivosti 

nepromlouvají,  aby mohli  odpovídat  z toho,  co ve svém naslouchání  uhadují.  „Zdrženlivé 

předcházení  [si  výzvy roz-dílu]  určuje  způsob  a nápěv,  jímž smrtelní  odpovídají  roz-dílu. 

Tímto způsobem bydlí smrtelní v mluvení řeči.“32

30 Heidegger, Řeč, s. 69.
31 Heidegger, Řeč, s. 73.
32 Heidegger, Řeč, s. 73.
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 VI. O humanismu

 i. Bytování řeči: Rozdělující práh a dům sporného bytí

V přednášce  Řeč je  k bytnosti  rozdílu  nakročeno  od věcí  a světa.  Rozdíl  uvlastňující 

se v řeči  a původní  vůči  všemu  vzývání,  předchází  všechno  nazývání  i vyvolávání 

„smrtelného mluvení“. „Smrtelné mluvení“ náleží  svým původem k naslouchání a proto je 

tedy  především  odpovídáním.  Jako  takové  je  sounáležité  s rozdílem  a spolu  s ním 

i s člověkem. Vytvořme analogii mezi vzájemným prostupováním světa a věcí, v jehož středu 

vládne  rozdíl  a zeptejme  se,  jak  a v čem  se udává  vzájemné  setkávání  bytnosti  člověka 

a bytnosti  řeči  patrné ze souvislosti  vzývání  –  nazývání,  naslouchání  –  odpovídání.  Co je 

jejím středem?

Od počátku sledujeme v textech Martina Heideggera téma bytnosti. Prostřednictvím jeho 

přednášek jsme zahlédli,  jak se obvyklý způsob našeho rozumění souvislostem, ve kterých 

se ocitáme,  připravuje  o rozumění  bytnosti  světa,  věcí,  lidské bytosti  i konání  a řeči,  které 

jsou přitom spojeny především svým bytováním. Konání náležející k člověku má v kontrastu 

k ustálenému  chápání  ve všech  svých  různých  podobách  jednu  bytnost,  je  naplňováním. 

Naplňování  je  samo  o sobě  počátkem  i cílem  a jako  takové  odpovídá  rozvíjení  bytnosti 

člověka do jí vlastní plnosti, aby v ní mohla být předvedena. Má-li se něco naplňovat, pak je 

nutné, aby to již a stále bylo. To, co je podle Martina Heideggera tímto způsobem především, 

je bytí. Konání, jež naplňuje „vazbu bytí k bytnosti člověka“, je myšlení.1

Myšlení samo tuto vazbu jako konání nevytváří, pouze dále postupuje – „nabízí“ – to, co 

mu  bytí  „předává.“  Bytí  je  člověku  tím  nejbližším,  i když  je,  jak  je  popsáno  v Otázce 

techniky,  zapomínáno  pro  jsoucno.  Z tohoto  nejbližšího  se člověku  dostává  „nabídky“  – 

nabídka je oslovením, výzvou k tomu, aby bylo nabízené přijato. Jako to nejbližší je bytí tím, 

v čem člověk stojí2 i tím, čím je povoláván. Způsoby, jakými se člověk odpovídaje na toto 

1 „Bytnost konání nepovažujeme dosud zdaleka za dostatečně rozhodnutou. Konáním se rozumí pouze 
účinnost nějaké činnosti, jejíž skutečnost je hodnocena vlastní užitečností. Bytností konání je ovšem 
naplnění. Naplnit znamená: rozvinout něco v plnost vlastní bytnosti, v této plnosti předvést, producere. 
Naplnitelné je tedy vlastně pouze to, co již jest. To, co však především jest, je bytí. Myšlení naplňuje vazbu 
bytí k bytnosti člověka. Tuto vazbu nevytváří ani nezpůsobuje. Myšlení ji bytí pouze nabízí jako to, co je mu 
samému bytím předáno. Tato nabídka spočívá v tom, že že bytí přichází v myšlení k řeči. Řeč je domem bytí, 
v jehož přístřeší bydlí člověk. Myslitelé a básníci jsou strážci tohoto obydlí. Jejich stráž je naplněním 
zjevnosti bytí, pokud ji nechávají skrze svoji mluvu promlouvat a v řeči ji uchovávají. Myšlení se nestává 
činností teprve tím, že má nějaký účinek či upotřebení. Myšlení koná, pokud myslí. Toto konání je 
bezpochyby tím nejjednodušším a zároveň nejvyšším, neboť se týká vazby bytí k člověku.“ Heidegger, 
Humanismus, s. 7.

2 „My se však nechceme dostat dál. Chtěli bychom se jen konečně jednou opravdu dostat tam, kde se již 
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volání,  projevuje, tedy jak bytí myslí, samy bytí náležejí3 a to ve své neskrytosti i skrytosti4. 

Mezi bytností řeči a bytností člověka jest bytí. Toto postavení je velmi specifické, řeč je totiž 

„domem  bytí“,  jenž  je  „přístřeším“  člověka.  Rozdíl,  jenž  bytuje  jako  řeč  a upevňuje 

se v prahu bolesti, k tomuto domu náleží.

Domem bytování bytí, je řeč. V jeho přístřeší, tedy pod jeho ochranou, bydlí – bytuje – 

člověk. Práh tohoto domu není pouze uvlastňujícím se rozdílem věci a světa, ale je i místem 

vstupu do domu bytí,  v němž se člověku skýtá opora a ochrana jeho obývání.  Odpovídání 

tedy značí vstup člověka do domu bytí.

Heideggerův  dopis  O humanismu,  je  zaměřen  na bytí  coby  bytující  dění  dějin  a to 

z pohledu myšlení bytí, které je v současnosti zapomenuto. Zároveň se ohlašuje v „možném 

obratu od zapomenutosti bytí.“ Tento přechod od jednoho k druhému naznačuje dvojí důvod, 

proč se zabývat bytím jako tím, v čem člověk vždy již stojí. To, co je pro věc a svět prahem, je 

pro člověka polem nebo prostorem. Ani v jednom případě si ale nelze představovat, že jakkoli 

myšlené  rozmezí  je  z bytí  samo vydělené.  Naopak je  vše  co  jest,  tedy i jakkoli  myšlený 

prostor, také bytím. V tomto smyslu je nutné přemýšlet o udělování se hranic nebo rozmezí 

jako o udělování se bytí samého v podobě nároku, naléhání, odepírání nebo poskytování.

Vše  neskryté  i skryté  je  prostoupeno  bytím.  Bytí  předchází  cokoli  lidského,  protože 

člověk bytuje – sobě příslušným způsobem bydlí – jedině tehdy, když je oslovován bytím.5 

Teprve tehdy je člověk jako člověk, to znamená lidský. Slovy Martina Heideggera „bytuje 

ze své  bytnosti.“  Jednoduchost  prostého  faktu,  že člověk  jest,  myslí  a mluví,  dosvědčuje 

samostatnost  jeho  bytování  ze sobě  vlastní  bytnosti  stejně,  jako  dosvědčuje  pravdu  bytí. 

Výjimečnost  lidské bytnosti  spočívá nikoli  v člověku jako takovém,  ale  v bytí  samotném. 

zdržujeme. Heidegger, Řeč, s. 45. A také: „Bytí samo je vztahem, pokud vztahuje ek-sistenci v její 
existenciální, to jest ekstatické bytnosti k sobě a shromažďuje ji v sobě jako místo pravdy bytí uprostřed 
jsoucna. Neboť člověk jako existující stojí v tomto vztahu – jakožto který se udílí samo bytí – tak, že mu 
ekstaticky dostává. To znamená, že staraje se, přejímá jej, nepoznává zprvu to, co je mu nejbližší a vztahuje 
se k tomu, co po tomto nejbližším následuje. Domnívá se dokonce, že toto je tím nejbližším. Nicméně blíže 
než to, co je nejbližší jsoucno, a zároveň pro obvyklé myšlení vzdálenější než to, co je mu nejvzdálenější, je 
blízkost sama: pravda bytí.“ Heidegger, Humanismus, s. 23.

3 „Myslet „bytí“ znamená a vyžaduje: odpovídat nároku jeho bytování. Odpovídání má svůj zdroj v tomto 
nároku a oddává se mu. Odpovídat tak znamená vstoupit do jeho řeči.“ Martin Heidegger, „Doslov: Dopis 
mladému studentovi,“ in: Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 37. Dále jen: 
Heidegger, Doslov a udání strany.

4 „K nároku bytí však patří právě tak ono již odhalené byvší (ἀλήϑεια, λόγος, Φύσις), jakož i zahalené příští 
toho, co se ohlašuje v možném obratu od zapomenutosti bytí (pod ochranu jeho bytování).“ Heidegger, 
Doslov, s. 37.

5 „Metafyzika se uzavírá jednoduché bytostné skutečnosti, že člověk bytuje ze své bytnosti pouze tehdy, když 
je oslovován bytím.“ Heidegger, Humanismus, s. 16.
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Člověk je povolován do neskrytosti a zároveň k ní bytostně přináleží. Je ho třeba v události 

pravdy, tedy v přicházení do zjevu. Jakákoli podoba tohoto přicházení je výrazem dvojího. 

Jednak je vlastním výrazem naplněnosti zjevnosti bytí, jež se jako činnost obrací ke jsoucnu 

a povolává  člověka  k odkrývání  v této  činnosti.  Přitom  je  myšlení  nejvyšším  konáním, 

protože  naplňuje  vazbu  člověka  a bytí.  A myšlení  se také  může  obracet  k bytí  a vystavit 

se jeho nároku, nenechá-li se místo toho odvrátit ke jsoucnu. Tím dochází ke zvláštní události, 

kdy se člověk, sám vržen bytím do svého bytí, k bytí v naslouchání a svým myšlením obrací, 

aby jeho prostřednictvím mohlo bytí  promlouvat  o sobě samém.  „Myšlením přichází  bytí 

k řeči.“6 Lidská existence je v přesahování ze svého bytí do bytí jako takového extatická. Tato 

extatičnost  se nevyčerpává  jako  lidské  myšlení  bytí  coby  předmětu.  Jakékoli  subjektivní 

kladení  bytí  člověkem  je  nepřiměřené.  Jádro  extáze  lidské  existence  spočívá  v člověku 

otevírajícím se přesahu bytí, jež se jako jakové může vztahovat samo k sobě.7

Již jsme sledovali, jak je člověk ze své bytnosti – příslušnosti k neskrytosti – nárokován 

odkrýváním, a tak se nachází i u skrývání tehdy, když je Gestellem, vymáhavým odkrýváním, 

skrýváno poiésis, poskytování výskytu. Člověkem se, ať už s jeho vědomím nebo bez něho, 

ozřejmuje souvislost skrytosti a neskrytosti. Podobně je člověk vržen bytím do vlastního bytí. 

Člověk existuje tím, že může být z (svého) bytí, do něhož byl bytím vržen, obrácen myšlením 

a v naslouchání  k bytí  samotnému.  Bytí  člověkem  je  k sobě  se obracející,  v sobě 

se usebírající, výraz nalézající bytí samo.8 Jako takový opatruje člověk pravdu bytí a svým 

staráním se o bytí „tu“, jímž jest, dopomáhá pravdě bytí ke zjevnosti.9 Jakékoli jsoucno včetně 

člověka jest. Podle Martina Heideggera je jednoduché chápání jest od jsoucna nedostatečné. 

Jsoucno jest jako událost pravdy, jako vcházení z nepřítomnosti do přítomnosti, u kterého stojí 

člověk, aby se podíval na odkrývání takto přicházejícího jsoucna. V odkrývání, u kterého stojí 

člověk vždy, se teprve jsoucno odhaluje jako něco konkrétního, jako skutečné. Má-li se tedy 

člověk jako takový dostat do blízkosti bytí, pak se podle přednášky Řeč dostává tam, kde se  

vždy už nachází. Člověk se vždy dostává až k bytí, protože jako člověk (tedy ze své bytnosti) 

6 Heidegger, Humanismus, s. 7.
7 „Člověk však není pouze živá bytost, jež ovládá řeč jako jednu schopnost vedle jiných. Řeč je naopak 

domem bytí. V tomto obydlí člověk ek-sistuje, pokud náleží pravdě bytí, kterou opatruje.
Neboť při určení lidskosti člověka jako ek-sistence dochází k tomu, že tím bytostným není člověk, nýbrž bytí 
jako dimense ekstatičnosti ek-sistence. Tato dimenze však není ona známá prostorovost. Naopak vše 
prostorové, veškerý časoprostor bytuje v dimensionalitě, jímž je bytí samo.“ Heidegger, Humanismus, s. 25.

8 „Ek-sistence znamená obsahově vy-v-stávání (Hin-aus-stehen) do pravdy bytí.“ Heidegger, Humanismus, s. 
18.

9 „Člověk je naopak „vržen“ do pravdy bytí bytím samotným. Takže ek-sistuje opatruje člověk pravdu bytí tak, 
aby se ve světle bytí jsoucího jakožto jsoucího, jímž je, zjevila.“ Heidegger, Humanismus, s. 22.
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stát  jinde ani nemůže.  Dostat  se k bytí  pro člověka znamená učinit  objev,  že to, co dosud 

subjektivně  považoval  pouze  za své  a co  jeho  okolí  identifikuje  jako  jeho  význačnou 

osobnost, je v bytí člověkem irelevantní. Zjevnost bytí jako bytí člověka vychází sama ze  sebe 

a člověka  nárokuje  v jeho  bytnosti.  Jméno  a osobnostní  charakteristika,  s nimiž 

se ztotožňujeme, a které pro nás i naše okolí představují to, čím jsme, jsou pro pochopení kým 

jako lidé opravdu jsme, zcela zbytné.10 Zjevnost bytí, do níž a pro kterou jsme bytím vrženi, 

se odráží ve smrtelné promluvě člověka a sama je uchovávána v řeči. Jedině tak může bytovat 

řeč jako pro svět a věc se uvlastňující rozdíl. Řeč je tím, co vynáší bytí do zjevnosti, vynáší 

tedy i bytí člověkem. Proto je řeč domem bytí a přístřeším člověka.

Vše, co se udává vůči člověku nebo něčemu jinému, je projevem bytí v jeho udělování se. 

Stejně tak je to,  co se proti  očekávání  neděje,  udělováním bytí  v podobě jeho odpírání se. 

V zamyšlení  lze věci  dělit  a stavět  vedle  sebe ty,  jež  mají  vzmach samy v sobě i ty,  jimž 

se dostává vzmachu od člověka.  Myslíme-li spolu s Martinem Heideggerem dimensionalitu 

bytí, pak je zřejmé, že musí být myšlena z perspektivy, jež zvažuje vzcházení jsoucen, které 

vzcházejí samy ze sebe a těch, které mají vzmach v člověku. Přitom je to ale člověk, kdo je 

sám  člověkem  teprve  z bytí  a bytím.  Jsoucna  i člověk  pocházejí  z bytí.  Bytí  samo  je 

předpokladem pro jakékoli rozlišování „mezi“ nimi, pro jakékoli nahlížení jejich vzájemného 

poměru.11 Práh domu z přednášky  Řeč a v něm uvlastněný roz-díl,  náleží  domu bytí  coby 

střed vycházení z něj a vcházení do něj. Tento práh coby střed se také nachází „mezi“ tím, co 

je uvnitř a vně domu. Řeč sama je domem bytí. Člověk žije v přístřeší bytí, protože je bytím, 

neskrytostí, nárokován k odkrývání. Člověk náleží do bytí a k němu jinak než ostatní jsoucna, 

protože je to on, kdo náleží k bytí v jeho vyvstávání. V prahu je obraz ze sebe se udávajícího 

10 „Má-li se však člověk ještě jednou dostat do blízkosti bytí, musí se nejprve naučit existovat v bezejmennosti. 
Musí rozpoznat jak pokušení veřejnosti tak bezmoc privátního.“ Heidegger, Humanismus, s. 12. A také: 
„Tážeme-li se, co a nebo kdo je člověk, klademe tuto otázku nepřiměřeným způsobem. Neboť v onom kdo? 
nebo co? Hledáme jakýsi osobnostní charakter či předmět. Samotná osobnostnost pomíjí a zároveň 
nesprávným způsobem pojímá jak onu dějinným způsobem bytující ek-sistenci [seinsgeschichtliche 
Ek-sistenz] tak předmětnost.“ Heidegger, Humanismus, s. 18-19.

11 „Svět“ […] v onom určení vůbec neznamená nějaké jsoucno či obor jsoucna, nýbrž otevřenost bytí. Člověk 
jest a je člověkem jen potud, pokud je ek-sistující. Vyčnívá do otevřenosti bytí, jíž je samo bytí, jež si jako 
vrh rozvrhlo bytnost člověka ve „starosti“. Takto vržen stojí člověk „v“ otevřenosti bytí. „Svět“ je světlinou 
bytí, do níž člověk ze své vržené bytnosti vyvstává. Bytí ve světě pojmenovává bytnost ek-sistence s ohledem 
na osvětlenou dimensi, ze které ono „ek“ ek-sistence bytuje. Myšleno z hlediska ek-sistence je „svět“ jistým 
způsobem právě onou nadpozemskostí uvnitř existence a pro ni. Člověk předně není člověkem v pozemskosti 
světa jakožto nějaký „subjekt“, ať už je tento míněn jako „já“ nebo „my“. Není také pouze subjekt, jenž 
se zároveň neustále vztahuje k objektu tak, jako by jeho bytnost náležela v subjekt-objektovém vztahu. 
Člověk je naopak ve své bytnosti především ek-sistentní do otevřenosti bytí, jejíž otevřené pole teprve 
rozsvětluje ono „mezi“, uvnitř něhož může „být“ nějaký vztah subjektu a objektu.“ Heidegger, Humanismus, 
s. 39-40.
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rozmezí  plastičtější,  a to  především proto,  že ukazuje,  jak  práh  zároveň  nese,  sjednocuje 

i rozděluje coby rozerva, která je bolestí.12  Člověk je jediným jsoucnem, které je s to tento 

rozdělující  práh  bytí  svým  bytím  coby  lidským  (a ne  zvířecím  nebo  věcným)  nejen 

zosobňovat, ale také myslet. Myšlení bytí jako udílejícího se, je myšlení bytí v jeho udělenosti 

se do jsoucen  i myšlení  bytí  samotného.  Z bytí  se jakákoli  odlišnost  uděluje  a zároveň 

se v něm veškerá rozdílnost soustředí, protože bytí je místem jejího původu. Bytí je původem 

odlišnosti a řeč je prahem, rozdílem, jímž bytí při svém udělování se prochází. Člověk stojí 

v odkrývání jako ten, kdo stojí u tohoto prahu i u procházení bytí přes něj.

Neantropologicky myšlená  bolest  ukazuje  k rozervě,  jež  se zatahuje  do sebe  a zároveň 

odděluje to, co může být roztržené a zároveň srostlé. Tak v sobě a sebou dopouští „hojivost“ 

ochrany a poskytování  stejně  jako „nezhojenost“  závaznosti.  Volnost  svobody a vtahování 

do závaznosti,  hojivost  a nezhojenost,  jsou  v souhlasném  „ano“  a v nesouhlasném  „ne“ 

projevujícím  se sporným  bytím  samým.  Spor  bytí  můžeme  lépe  vidět,  sledujeme-li  jeho 

vysvětlení  vedle  výkladu  prahu  coby  bolesti,  jež  provází  roztrženost  i srůst.  To,  co  bylo 

roztržené a je srostlé, je jednotné jiným způsobem než jednota, jež nebyla ničím přerušena. 

Světlina  bytí  je  podobně  jako  práh  dějinným  rozmezím.  Při  určování,  zda-li  je  člověk 

lidským, tedy je-li ze své bytnosti existencí, není tím bytostně určujícím člověk, ale „bytí jako 

dimenze ekstatičnosti ek-sistence“.13 Tím se myslí vrženost člověka bytím do bytí a zároveň 

jeho  starost  o něj  –  o bytí  „tu“.  Zjednodušeně  řečeno,  jde  o člověkem  zpřítomňovanou 

reflexivitu bytí v sobě samotném. Díky této prostupnosti  bytí existencí člověka je myšlení 

připomínáním  bytí:  „Toto  myšlení  jest,  pokud  je  připomenutím  bytí  a ničím  jiným.  Toto 

myšlení myslí bytí náležíc mu, neboť je bytím vržené do hájemství jeho pravdy a pro tuto 

pravdu nárokované. Takové myšlení nemá žádný výsledek ani účinek. Pokud jest, dostačuje 

své bytnosti. Avšak jest pouze potud, pokud říká svoji věc. Věci myšlení však náleží pouze 

jedna  zpráva  (Sage),  přiměřená  její  věcnosti,  jejíž  věcná  závaznost  je  bytostně  větší  než 

platnost věd, neboť je svobodnější [freier]. Nechává totiž bytí – být.“14 Bytí ponechané k tomu 

být je možností  jakékoli pozitivity, kterou bytí  ze sebe a sebou může být. Zrcadlově k této 

12 „Práh je základní trámec, který nese celou bránu. Vydrží nést střed, v němž se vzájemně prostupuje dvojí: 
vnějšek a vnitřek. Práh nese rozmezí. […]
Způsob, jak bolest rve, je zároveň jakožto usebírající oddělování oním tahem, který vytyčuje a spájí jako 
nárys a půdorys to, co je dělící mezí udržováno v rozevření. Bolest je pojítkem v onom dělivě usebíravém 
rozevírání. Bolest je pojící spárou rozervy. Toto pojítko je práh. Vydrží nést rozmezí, střed oněch dvou, do něj 
rozdělených. Bolest spájí rozervu rozdílu. Bolest je tento rozdíl sám.“ Heidegger, Řeč, s. 65.

13 Heidegger, Humanismus, s. 25.
14 Heidegger, Humanismus, s. 46-47.
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volnosti  pozitivity  („hojivosti“)  se musí  ve sporu  bytí  nacházet  i negativita.  Také  ona  je 

v myšlení  připomínkou  bytí  jako  takového:  „Spolu  s hojivostí  se ve světlině  bytí  zjevuje 

obzvláště zlo, jehož bytnost nespočívá v pouhé špatnosti lidského konání, nýbrž ve zlostnosti 

hněvu. Obojí – hojivost i hněv – mohou však v bytí bytovat pouze pokud je bytí samotné 

sporné. Skrývá se v něm bytostný původ nicotnění [Nichten]. To, co nicotní, se rozsvětluje 

jako nicotné [nichthaft]. To může promlouvat v popírajícím „ne“. „Nic“ [...] zůstává tím, co 

v ek-sistenci „nechává být“, odpovídá nároku rozsvětleného nicotnění. Veškeré ne je pouze 

přitakáním onoho nic. Každé přitakání spočívá v uznání. Nechává to, k čemu se chystá, přijít 

k sobě samému.“15 Ne-bytí je také bytím. Negativita ne-bytí a pozitivita bytí jsou obě bytím, 

jež je takto sporné.

Práh,  rozdíl,  je  vysvětlen jako bolest,  jež  trhá  („rozervává“)  od sebe a zároveň v sobě 

shromažďuje,  usebírá.  Podobně  v sobě  sporné  bytí  uchovává  pozitivitu  a negativitu  sebe 

samotného. Takové bytí vrhá člověka do jeho bytí a nechává ho jako starajícího se o něj, stát 

ve své světlině. Samo sebou zavazuje člověka samo v sobě. Jen tehdy, když člověk existuje 

v pravdě bytí, a tak bytí náleží, „může z bytí samého vzejít příkaz k oněm pokynům, jež musí 

být pro člověka pravidlem a zákonem.“16 Jedině z inherentní přítomnosti  „ano“ a „ne“,  jež 

samy sebou náleží k bytí a zároveň z něho vycházejí, musí být člověk, jenž sám bytí náleží, 

svázán jeho pravidly a zákony.17 Jakékoli  poskytovaní  v pozitivitě  přítomnosti,  stejně jako 

negativita absence čehokoli, ať už je odepřením, zapřením nebo prostou nepřítomností nemá 

nikdy  původ  ve svévolném kladení  člověkem.  „Ano“  a „ne“  mají  původ  v bytí,  jsou  jím 

samým a jako takové provázejí člověka v jeho konání a stanovují člověku pravidla pro jeho 

konání.  Jen  takto  původní  zakotvení  člověka  v bytí  ho  může  skutečně  nést  a zavazovat 

totožným způsobem, jakým nese práh, jenž se jako bolest a rozdíl uvlastňuje v řeči a jenž tak 

poskytuje závaznost věci a světa.

Vrcholem tohoto zakotvení, o kterém jsme dosud nemluvili, je smrt a lidská smrtelnost. 

Ona je nejvyšší lidskou odpovědí na skutečnost, že člověk bytuje pod přístřeším řeči, jež je 

15 Heidegger, Humanismus, s. 47.
16 Heidegger, Humanismus, s. 49.
17 „Pouze pokud člověk – ek-sistuje v pravdě bytí – bytí náleží, může z bytí samotného vzejít příkaz k oněm 

pokynům, jež musí být pro člověka zákonem a pravidlem. Přikázat se řecky řekne νέμειν. Νόμος není pouze 
zákon, nýbrž původnější příkaz, ukrytý v udílení bytí. Pouze ten umožňuje zakotvit člověka v bytí. Pouze 
takové zakotvení umožňuje nést a zavazovat. Jinak zůstává veškerý zákon pouze strojeností lidského rozumu. 
Bytostnější než veškeré stanovování pravidel je skutečnost, že v pobývání dochází člověk pravdy bytí. Pouze 
toto pobývání uchovává zkušenost závaznosti. Opora [Halt] pro veškeré jednání je darem pravdy bytí. 
„Opora“ znamená v naší řeči ochrana.“ Heidegger, Humanismus, s. 49.
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domovem  bytí.  Schrána  pro  Nic,  je  místem  pro  bytování  bytí,  které  je  mu  jako  skrýš 

poskytnuto smrtí. Je-li lidské zakotvení v bytí tím, v čem se přítomní život, musí se z něho 

přítomnit i smrt. Obojí je ze spornosti bytí totožně závazné a nevyhnutelné. Proto se člověk 

smrtelným teprve stává a to v tom, jak se v myšlení ujímá bytí,  do něhož ve své vrženosti 

vždy  již  náleží.  Smrt  není  subjektivní  volbou.  Její  závaznost  a nevyhnutelnost  je  totožná 

se závazností  a platností  záporu nebo souhlasného kladu,  které  nejsou tak jako ona  ničím 

subjektivním. Lidé jsou v tiché řeči bytí vybízeni, aby se ujali bytí, a tak byli bytím umocněni 

k umírání jako pouti ke smrti. Smrt je tajemstvím samotného bytí. Jen bytující člověk, který 

se ujímá své,  myšlením a z bytí  naplněné,  bytnosti,  je  lidský.  Jen  ti,  kdo „jsou bytujícím 

vztahem k bytí jakožto bytí“, jsou smrtelní.18

Bytí je v existenci člověka tím, co člověka nese. Nese celý jeho život v podobě pobývání 

a pouti ke smrti. Bytí (podobně jako práh) udílí a poskytuje v orientaci od sebe člověku jeho 

vlastní bytí, aby se v něm, jakožto do bytí uvrženým – v bytujícím vztahu k sobě samotnému 

– znovu usebralo. Práh je základním trámem zkamenělým bolestí, který nese celou bránu. Je 

rozdílem,  který se uvlastňuje pro svět  a věci.  Jako tento rozdíl  bytuje  řeč.  Řeč  je  výzvou 

a voláním.  Když  volá  věci,  volá  zároveň  i svět,  aby  věci  skýtal.  Svět  je  vzájemnou 

semknutostí nebe a země, božských a smrtelných. Jsou-li voláni smrtelní, jsou voláni k tomu, 

aby se ujali své bytnosti, aby se ujali bytí. Jsou vybízeni řečí, aby překročili práh domu, který 

je domovem bytí, a tak i jejich přístřeším.19

Bytí přivádí člověka do světa a k sobě samotnému, aby ho v jeho bytí provázelo a mohlo 

se samo sebe ujmout ve zjevnosti. Takové zůstává bytí tajuplné a přesto člověku vládnoucí. 

Vrchol  jeho tajuplnosti  a jeho vlády spočívá ve smrti.  Tichá a stálá  vláda bytí  nás provází 

v řeči. Blízkost bytí bytuje jako udílení rozdílu, jako řeč sama. Tím je vláda bytí prostá, tiše 

nenápadná, nenaléhající a vždy přítomná.20

18 „Smrtelní jsou lidé. Nazývají se smrtelní, protože mohou zemřít. Zemřít znamená: být schopen smrti jakožto 
smrti. Jen člověk umírá. Zvíře hyne. Nemá smrt jakožto smrt ani před sebou, ani za sebou. Smrt je schrána, 
v níž je Nic, totiž to, co v žádném ohledu vůbec není něčím pouze jsoucím, co však nicméně bytuje, dokonce 
jako tajemství bytí sama. Smrt jakožto schrána tohoto nic je skrýše bytí. Smrtelné nazýváme smrtelnými – ne 
proto, že jejich pozemský život končí, nýbrž proto, že jsou schopni smrti jakožto smrti. Smrtelní jsou, kdož 
jsou, jakožto smrtelní, totiž bytující ve skrýši bytí. Jsou bytujícím vztahem k bytí jakožto bytí.“ Heidegger, 
Věc, s. 29.

19 „Bytí je ochranou [oporou], jež člověka v jeho ek-sistentní bytnosti ochraňuje ke své pravdě proto, 
že poskytuje ek-sistenci v řeči přístřeší. Zejména proto je řeč domem bytí a přístřeším lidského bytování.“ 
Heidegger, Humanismus, s. 49.

20 „Jako takové zůstává bytí tajuplné, prostá blízkost nenaléhajícího vládnutí. Tato blízkost bytuje jako řeč 
sama.“ Heidegger, Humanismus, s. 24.
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 ii. Vrstvy odpírání se bytí: technika a metafyzika

V přednáškách  Martina  Heideggera  je  dotazování  se po bytnosti  hlavním  a opakujícím 

se tématem. Až dosud byla bytnost jako bytnost bydlení, techniky, věci, světa a řeči sledována 

v souvislosti  s bytností  člověka,  aniž  by  se Heidegger  příliš  zabýval  jejím  místem  uvnitř 

filosofické tradice.  V dopise  O humanismu oproti  tomu ukazuje, jak je téma bytnosti  coby 

bytnosti bytí a bytnosti člověka centrální otázkou filosofie a myšlení vůbec.

Tak jsou důležité především dvě přetrvávající otázky. V čem spočívá lidskost člověka? 

Zda  a jak  bytí  jest?  Martin  Heidegger  uvádí  tyto  otázky  dvojím  způsobem.  V kontextu 

dosavadní  tradice,  již  představuje  jako započatou  Platónem a Aristotelem,  filosofie  těmto 

otázkám rozumí  tak,  že jsou  kladeny  člověkem a to  v rámci  filosofie  samotné.  Heidegger 

dokazuje, že co se člověka týče, vychází tradiční filosofické myšlení při vymezování lidskosti 

z jeho srovnávání s ostatními živočichy. Když se zabývá bytím, orientuje se dosavadní tradice 

od jsoucna a k němu. V tomto ohledu je  filosofická tradice svým zkoumáním bytí  jsoucna 

metafyzická.  Druhý způsob tázání,  který Martin Heidegger otevírá,  se po člověku dotazuje 

z jeho bytnosti.  Tím je vznesena pochybnost, zda se vůbec mohla dosavadní tradice dostat 

k zodpovězení  otázek  po člověku  a bytí.  Podle  něho  se na ně  totiž  doposud  nedotázala 

způsobem, který by jim byl přiměřený. Má-li být otázka skutečně otázkou po lidství člověka, 

pak  nemůže  být  podle  Heideggera  člověk  jakkoli  spojován  se zvířeckostí  („okruhem 

animalis“).  Je-li  člověk  takto  srovnáván,  pak  není  jeho  bytnosti  přiznávána  samostatnost 

k tomu, aby člověk vůbec mohl být určen z lidskosti a ne z okruhu animálnosti.

Jde-li o bytí jako takové, lze ho sice promýšlet od jsoucna, ale jsoucno a teprve k němu 

připojené bytí je pak kladeno jako předmět a v této předmětnosti ovládáno člověkem. Tím je 

zastírán  jinak  jednoduchý  vztah.  Člověk není  tím,  kdo  ovládá  jsoucno  potažmo bytí,  ale 

naopak je to bytí, které člověka do jeho bytí vrhá.

Tyto dva od sebe různé způsoby dotazování nejsou paralelně přítomné vedle sebe. Martin 

Heidegger usiluje o to ukázat, že metafyzika se ve svém pojetí lidství a bytí vyčerpala. Toto 

vyčerpání není patrné přímo z filosofické tradice jako takové, ale ze skutečnosti,  že člověk 

se svým myšlením a z něj vycházejícími činy uzavřel natolik, že se zcela připravil o možnost 

setkat se někde s něčím jiným, než sám se sebou.21 V důsledku toho také zapomněl na bytí 

v jeho  samostatnosti.  Do sebe  a sebou  uvězněné  lidství,  které  není  s to  nalézt  nebo 

21 „Člověk všude kolem sebe krouží, vypuzen z pravdy bytí, jako animal rationale.“ Heidegger, Humanismus, s. 
32.
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zaslechnout  odpověď  na to,  co  činí  člověka  člověkem,  nazývá  Heidegger  „nadvládou 

subjektivity.“ V ní je teprve možné, aby člověk vždy jen kladl jsoucí před sebe, zbavoval ho 

tak jeho samostatných vazeb, a tak ho v subjektovo-objektovém vztahu zpředmětňoval  tak 

dlouho,  až se stane  pouhým stavem připraveným  k použití.  Ve vztahu  k věci  nebo  jinému 

jsoucnu tak člověk nemůže opět spatřit nic jiného než sám sebe. V takové situaci je bytí jako 

bytí zapomenuto.

Pomozme si v přemýšlení o bytí analogií s jinou Heideggerovou úvahou, se níž jsme se již 

setkali.  Běžně  jsme  zvyklí  považovat  věci,  které  jsou  předmětem  lidské  činnosti, 

za podmíněné  člověkem.  Veškerá  nepodmíněnost,  již  jsme  schopni  myslet,  se obvykle 

vztahuje k člověku. Právě při setkání s věcí ale dochází k tomu, že člověk je tím, kdo je věcí 

podmiňován  a vybízen  k tomu,  aby  nechal  veškerou  svou  nepodmíněnost  za sebou.  Tato 

nutnost pochází z jemu příslušné náležitosti do světa, v němž je pevně zakotven v semknutosti 

nebe se zemí a božských se smrtelnými. Podobně je tomu tehdy, když je člověk nárokován 

k odkrývání ze své příslušnosti k neskrytosti. Nárok jemu příslušného odkrývání teprve určuje 

podobu skutečného, jež je odkryta.

V obou těchto  případech  se zřetelně  ukazuje,  že člověk není  na světě  jako ten,  kdo si 

v něm vytváří své místo nebo určuje jeho podobu. Původně a trvale prochází světem právě 

jako člověk. Z jeho lidství a v něm je předem dána veškerá podmíněnost jeho existence, která 

ale nemá jednorázovou podobu zrodu, nýbrž je stále se odvíjejícím kontextem, jímž je člověk 

jako člověk obklopen. To, co se mu ukazuje jako kontext, patří do stejné sféry podmíněnosti, 

v jaké se  nachází i on sám. Cokoli tedy činí, jakkoli mluví nebo naopak nedělá nic, všechno 

to  má  s člověkem  totožný  původ.  Jde  o „vrh  bytí.“  Ve všem  svém  pohybu  a nacházení 

se uvnitř všeho, co se kolem něho pohybuje nebo dokonce pohybuje i jím, stojí člověk v bytí. 

Teprve z vrstevnatosti bytí jako údělu, jež je člověku, ať už jakkoli omezeně, patrný, je člověk 

schopen reflexe svého okolí i sebe sama.22

Zvláštní prostupování jedno-ráznosti a trvalosti pochází z šíře bytí. Bytí je tím, k čemu je 

člověk potřebný. Člověk je jím povoláván. Člověk je ve svém obracení se ke všemu kolem 

sebe do tohoto obracení povoláván. Tak je člověku v jeho myšlení bytím předávána nabídka, 

22 „Metafyzika se uzavírá jednoduché bytostné skutečnosti, že člověk bytuje ve své bytnosti pouze tehdy, když 
je oslovován bytím. Pouze z tohoto nároku „se“ člověk dopátral v čem bydlí jeho bytnost. Pouze z tohoto 
bydlení „má“ člověk řeč za svoje přístřeší, jež uchovává jeho ek-statickou bytnost. Stání [Stehen] ve světlině 
bytí nazývám ek-sistencí člověka. Tento druh bytí je vlastní pouze člověku. Takto chápaní ek-sistence není 
pouze základem možnosti rozumu, ratio, nýbrž tím, v čem uchovává bytnost člověka původ svého určení.“ 
Heidegger, Humanismus, s. 16.
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tak je povoláván k přicházení bytí,  jež v myšlení  přichází k řeči.  Je-li  řeč pochopena jako 

v sobě se uvlastňující rozdíl,  jenž je tišením světa a věcí, pak je zároveň pootevírán smysl 

coby „pravda bytí.“23 Přítomnící,  neustávající  trvalost  stále  a stále  se rozvrhujícího bytí  je 

oním tišením rozdílu do klidu ticha, jež je „neustále pohyblivější než veškerý pohyb a vždy 

rušnější než každý ruch.“24 Nepodmíněnost člověka sebou samotným spočívá v jeho náležení 

do rozvrhu bytí.  Člověk je  zároveň tím,  kdo je  s to  myslet  bytnost  svého bytí25,  a kdo je 

propouštěn do bytí jako do neustále nastávajícího „bytí tu“. Metaforicky lze říct, že bytí přišlo 

a přichází v člověku k sobě. Toto jemné zhlížející se odrážení bytí v člověku nazývá Martin 

Heidegger existencí. Nastalé bytí – úděl člověka – je událostí v pravém slova smyslu: „Tento 

úděl se v události uvlastňuje jako světlina bytí, kterou je on sám. Světlina ochraňuje blízkost 

k bytí. V této blízkosti, ve světlině onoho „tu“ bydlí člověk jako ek-sistující bez ohledu na to, 

je-li již dnes schopen toto bytí výslovně zakusit a chopit se ho.“26

Martinem Heideggerem znovu přeznačovaná lidská bytnost, existence, myšlení a řeč nás 

znovu přivádí k jeho představování dějinnosti. Souvislost toho, co bylo, je a bude, se udává 

jako tranzitivita bytí, jež sama sebou vyměřuje, co je bylé, přítomné a budoucí. „Dějinnost 

bytí“  není  podle  Martina  Heideggera  děním,  ale  je  ve své  šíři  pokaždé  jistým výrazem, 

„údělem“, jenž na sebe bytí bere tím a tak, že „jest“.27 Protože je údělem, je ze sebe vždy již 

spojeno  s člověkem.  Zprostředkovaně  přes  něj  se bytí  ukazuje  jako  dějinná  budoucnost 

lidství.28 Samo o sobě je ale bytí člověku dějinně přístupné vždy již jen jako vzpomínka nebo 

jako neurčitá připomínka neuchopitelnosti šíře těchto dějin.29 Člověk náleží ve svém údělu 

vždy už jen k neskrytosti. Tak, jak pobývá ve světlině bytí otevřené v neskrytosti, stojí v bytí 

23 „... tomu, jak bytí je, má být porozuměno teprve ze „smyslu“, to znamená pravdy bytí. Bytí se člověku světlí 
v ek-statickém rozvrhu. Tento rozvrh nicméně bytí nevytváří.“ Heidegger, Humanismus, s. 28.

24 Heidegger, Řeč, s. 69.
25 „Ek-sistenci lze vyslovit pouze z bytnosti člověka, to znamená pouze z lidského způsobu „bytí“. Neboť 

člověk je sám, pokud máme zkušenost, propouštěn do údělu [Geschick] ek-sistence. Jestliže je člověku dáno 
[geschickt] myslet bytnost svého bytí a nikoliv pouze podávat přírodní a dějinné zprávy o vlastní povaze 
a machinacích, nemůže být ek-sistence nikdy myšlena jako nějaký specifický druh mezi ostatními druhy 
živých bytostí.“ Heidegger, Humanismus, s. 16.

26 Heidegger, Humanismus, s. 28.
27 „Dění dějin bytuje jako úděl pravdy bytí z tohoto dění samotného.“ Heidegger, Humanismus, s. 26.
28 „Málo se tak ovšem dbá bytnosti člověka a nepromýšlí se ve svém původu, jenž jakožto bytostný původ 

zůstává vždy bytostnou budoucností dějinného lidství.“ Heidegger, Humanismus, s. 16.
29 „Existují však, pokud myslíme prvotnějším způsobem, dějiny bytí do nichž myšlení patří jako připomínka 

těchto dějin, těmito dějinami samými uvlastněna v události.“ Heidegger, Humanismus, s. 26.
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jako ve vždy již prosloveném.30 Přítomnost jakoby se bez vlastního obsahu rozplývala mezi 

budoucnost a minulost, z nichž ani jedna člověku jako člověku nepřísluší.

Nepřítomnost  obsahu  přítomnosti  značí,  že bytí,  které  se v údělu  dává,  se zároveň 

odepírá.31 Toto  odepírání  se je  odepřením  se bytí  v zapomenutosti  a to  z lidského  obratu 

ke jsoucnu. Obracení se ke jsoucnu, je zapomenutím bytí a jako takové má několik postupně 

se umocňujících rovin. V bezprostředním obracení se člověka od sebe, člověk sahá po tom, co 

je  mu  bezprostředně  přístupné  a to,  co  je  my  fyzicky  a prostřednictvím  smyslů  na dosah, 

mylně  považuje  za sobě  nejbližší.  Způsob,  jakým se pak  svého  okolí  dotýká  a zmocňuje, 

se projevuje v technice. Tak se technika se stala jedním ze znaků odvrácení se bytí od člověka. 

Odvracející  se bytí,  jež  nemůže  být  nikdy zachyceno prostřednictvím jakéhokoli  vnějšího 

zajišťování různých stavů jsoucen, k nimž technika zdánlivě slouží, nemůže být postihnuto 

ani  prostřednictvím  jemnějších  způsobů,  pokud  je  člověk  přesvědčen,  že cokoli,  čím 

se zabývá,  je  přinejmenším  předmětem  jeho  myšlení  nebo  záměru.  Tímto  způsobem 

představuje  metafyzika  další  rovinu  odvracejícího  se bytí,  která  je  provázaná 

s představováním jsoucna jako předmětu nejen v myšlení, ale i v lidské činnosti.  Ta je pak 

člověkem považována za vědeckou a odvozeně od toho i technickou.32 Toto odvrácení se bytí 

se potvrzuje v jednoduchém náhledu, že ať už je takto vedená lidská snaha jakkoli intenzivní, 

nikdy nedokáže v plnosti přítomného okamžiku soustředit v myšlení to, čím vskutku a jistě 

jest to, co je předmětem jejího zájmu. Kterékoli to, co „jest“ a co je jako takové předmětem 

lidského  vědeckého  zájmu,  se dosud  nepodařilo  prokázat  natolik,  aby  se na něm  a o něm 

stanovená obecná platnost byla schopna vykázat jako úplná.33

30 „Bytí přichází rozsvětlujíc se k řeči. Je stále na cestě k ní. Toto přicházející přivádí ek-sistující myšlení 
ve vlastní promluvě k řeči. Ta je tak sama vyzdvižena do světliny bytí. Teprve tak je řeč oním tajuplným 
a nám přece vždy vládnoucím způsobem. Tak, jak je řeč – plně přivedená k bytnosti – dějinně, je bytí 
opatrováno ve vzpomínce. Ek-sistence obydluje v myšlení dům bytí. Je tomu tak, že myslící promluvou 
se nic neděje.“ Heidegger, Humanismus, s. 50.

31 „Bytí přichází k údělu pokud se samo, bytí, dává [sich gibt]. To však – v souladu s údělem – říká: Dává se [es 
gibt] a zároveň odepírá.“ Heidegger, Humanismus, s. 27.

32 „Bezdomovství se stává se stává světovým osudem. Proto je nutné myslet tento úděl dějinně bytostným 
způsobem. To, co Marx v bytostném a významném smyslu rozpoznal u Hegela jako odcizení člověka, sahá 
svými kořeny zpět do bezdomovství novověkého člověka. To je vyvoláno z údělu´bytí ve tvaru metafyziky, 
skrze ni upevněno a zároveň zakryto jako bezdomovství. [...] 
Bytnost materialismu nespočívá v tvrzení, že vše je pouze látka, nýbrž naopak v metafyzickém určení, podle 
něhož se veškeré jsoucno jeví jako materiál práce. [...] Tato práce je zpředmětňováním skutečného prováděné 
člověkem, jenž je zakoušen jako subjektivita. Bytnost materialismu se skrývá v bytnosti techniky, o které 
toho bylo sice mnoho napsáno, jež však byla pramálo myšlena. Technika je ve své bytnosti dějinně 
bytostným údělem pravdy bytí, spočívajícího v zapomenutosti.“ Heidegger, Humanismus, s. 30-31.

33 „Žádná metafyzika, ať už idealistická, materialistická nebo křesťanská nemůže v souladu se svou bytností 
a v žádném případě pouze v podnikavém úsilí o své rozvinutí do-stihnout (ein-holen) úděl, to znamená: 
dosáhnout a shromáždit v myšlení to, co v jistém naplněném smyslu bytí nyní je.“ Heidegger, Humanismus, 
s. 32.
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Podle  Martina  Heideggera  je  to  důkaz,  že člověk  současnosti  je  sám  sebou  doveden 

do situace, kdy je mu jakákoli původní blízkost bytí nepřístupná. Současná lidská orientace 

ke jsoucnu  má  ve své  nedostatečnosti  podle  Martina  Heideggera  svůj  původ  v dosud 

nezakoušeném myšlení bytí. Tato absence nedostatku bezprostřední zkušenosti myšlení bytí je 

úzce spjatá s dosud nezakoušeným myšlením lidské bytnosti.34

Zároveň ale není možné přemýšlet o metafyzice jako o nějaké nedostatečnosti  lidského 

myšlení. Metafyzika přísluší  k dějinnému bytí jako jeho zapomenutost stejně, jako k němu 

přísluší všechno budoucí myšlení. Je-li tomu tak že myšlení se bytí jako bytí ještě nemohlo 

dotázat,  pak je  to proto,  že bytí  se mu odepírá prostřednictvím metafyziky samotné.  Ta je 

sama dějinným udáváním se bytí  v odpírání.35 Bylo-li až dosud bytí  v metafyzice myšleno, 

pak bylo myšleno pouze jako bytí jsoucna. Bytí dosud nebylo myšleno nezávisle na jsoucnu, 

až doteď  nebylo  myšleno  samo  o sobě.36 Stejně  tak  nebylo  ještě  bytí  člověka  myšleno 

především  jako  bytí,  jež  je  bytím  samým  vrženo  a v tomto  bytí  neustále  udržováno. 

„Vrženost“  nebo  „rozvrh“  lidského  bytí  a udržování  se v něm  podle  Martina  Heideggera 

teprve zakládá lidskou existenci (v českém překladu Petra Kůrky odlišovanou od tradičního 

užití tohoto slova přepisem ek-sistence) a to, co je člověku „starostí“.

I v současném  odepírání  se bytí  je  ale  skryta  možnost  zpětného  obratu  k němu.  Tato 

možnost leží v myšlení, jehož živlem není lidské vědomí, ale jak říká Heidegger, bytí samo. 

Navíc tato možnost leží v samotné ztrátě porozumění a z ní vyplývajícího tázání se, které má 

k tomu,  co  je  nebo  se stalo  nesrozumitelným,  znovu  nalézt  cestu.37 Dotazováním  se bytí 

se myšlení dostává do oblasti, která je mu vlastní. Takové myšlení bude více než dosud s to 

34 „To jednak vyžaduje, abychom zakusili bytnost člověka prvotněji, jednak abychom ukázali nakolik je tato 
bytnost svým způsobem dějinným údělem [geschicklich]. Bytnost člověka spočívá v ek-sistenci. Právě 
na ek-sistenci záleží bytostně – to znamená od bytí samotného – zda bytí uvlastní v události člověka jakožto 
ek-sistujícího ke stráži pravdy bytí v této pravdě samé.“ Heidegger, Humanismus, s. 35.

35 „Hegelovo určení dějin jako rozvoje „ducha“ není nepravdivé. Není ani zčásti správné, ani zčásti nesprávné. 
Je tak pravdivé, jako je pravdivá metafyzika, jež v podobě systému nechává poprvé díky Hegelovi promluvit 
svoji absolutně myšlenou bytnost. Absolutní metafyzika náleží se svými obraty Marxovy a Nietzschovy 
filosofie do dějin pravdy bytí. To, co z ní pochází nelze postihnout popřením či dokonce odstraněním. Lze to 
pouze přijmout, pokud je jeho pravda prvotnějším způsobem zpětně skryta v bytí samém a odejmuta okruhu 
pouhého lidského mínění. Veškeré vyvracení je na poli bytostného myšlení pošetilé. Zápas mezi mysliteli je 
„milujícím zápasem“ věci samé. Dopomáhá jim vzájemně k jednoduché příslušnosti k totožnému, z něhož 
nalézají ono v údělu bytí udílené [Schlickliche im Geschick des Seins].“ Heidegger, Humanismus, s. 27 .

36 „Metafyzika sice představuje jsoucno v jeho bytí a myslí tak bytí jsoucna, nemyslí však bytí jako takové, 
nemyslí rozdíl mezi oběma.“ Heidegger, Humanismus, s. 15.

37 „Je odedávna zvykem označovat otázku, co něco je, za otázku po bytnosti. Otázka bytnosti oživne vždy 
tehdy, když se zatemnilo a popletlo to, čeho bytnost je brána v potaz,a když vztah člověka k tomuto 
dotazovanému zároveň zakolísal, či byl dokonce otřesen.“ Martin Heidegger, „Co je to – filosofie?,“ in: 
Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 105.
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konat  ze svého  vztahu  k bytí.38 Podle  Martina  Heideggera  je  z bytí  samého  možné,  aby 

se myšlení,  jež  myslí  jeho pravdu,  opravdu setkalo s počáteční  bytností,  původem smyslu 

i rozumu.39 Ať už je tedy současnost jakkoli nenaplněná co do původního obsahu přítomnosti, 

skrývá se v ní možnost, že bude-li dotázáno bytování bytí, bude s to dojít naplnění i lidskost 

člověka.  Tato možnost je z bytí otevírána a zůstává u člověka. Je mu odepírajícím se bytím 

pokládána  v podobě  otázky,  která  je  předjímána  myšlením.  Bytí  je  totiž  podle  Martina 

Heideggera tím, co je člověku blíž než veškeré jsoucno. „Člověk je pastýřem bytí.“40

 iii. Dimense svátosti: už téměř neznatelná vrstva odepřenosti bytí

Odepření  se bytí  v dějinné  podobě  metafyziky  umocňuje  způsob  bytí  člověka,  jež 

neodpovídá jeho bytnosti. Příslušnost člověka k odkrývání, které ho v současnosti nárokuje 

k vymáhavému zjednávání jsoucna, člověka utvrzuje v obratu k němu. Místo aby se člověk 

dozvídal  více  o své  bytnosti,  bere  svou  míru  z oblasti  vymáhavě  zjednaného.  Všechna 

jsoucna,  co jich jen jest,  se stala  člověku dosažitelnými.  Vzdálením se od bytí  ke jsoucnu, 

se pro  člověka  završuje  jeho  dějinný  úděl  současnosti,  jež  spočívá  v bezdomovství. 

Bezdomovství  je  završením vzdálení  se člověka od jemu blízkého bytí.  Tím se stalo  další 

podobou a umocňující se vrstvou odvráceného bytí. Bezdomovství jako vzdálenost člověka 

a bytí je současností člověka. Současnost člověka je jen zdánlivě naplněna prostřednictvím 

opracovávání  jsoucna.41 Ztráta  domova  neznamená,  že by  člověk  nemohl  pobývat  uvnitř 

38 „Všechno tedy záleží na tom, aby se myšlení, až přijde jeho čas, stalo myslivějším. K tomu dojde, 
až myšlení, místo aby stupňovalo své úsilí, najde cestu k jinému původu. Pak bude myšlení, jež je jsoucnem 
takříkajíc postaveno do pozoru, a je tudíž představující, a tedy vysvětlující, vystřídáno myšlením, které bude 
uvlastněno bytím samým, a bude tedy poslušno bytí.“ Martin Heidegger, „Úvod k přednášce „Co je 
metafyzika?“,“ in: Co je metafyzika? usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 17.

39 „Jak je tomu však s promýšlením bytí samého, a to znamená s myšlením, jež myslí pravdu bytí? Takové 
myšlení se nejdříve setkává s počáteční bytností onoho λόγος , jenž je již pro Platóna a Aristotela zakladatele 
„logiky“, zakryta a ztracena. Myslet proti „logice“ neznamená zastávat se nelogičnosti, nýbrž pouze: 
přemýšlet o „logos“ a jeho bytnosti zjevené v rané fázi myšlení; myslet proti „logice“ znamená: usilovat 
nejprve o přípravu takového přemýšlení.“ Heidegger, Humanismus, s. 38. A také:
„Bytí je souhrn – λόγος.
Veškeré jsoucno je v bytí. Něco takového zní v našich uších triviálně, ne-li přímo urážlivě. Nikdo přece nemá 
zapotřebí starat se o to, že jsoucno patří k bytí. Celému světu je známo, že jsoucno je to, co jest. Co jiného 
jsoucnu zbývá, nežli být? A přesto – právě to, že jsoucno je shrnuto v bytí, že v záři bytí se zjevuje jsoucno, 
to uvádělo Řeky – Řeky první a jenom Řeky – v údiv. Jsoucno v bytí: to řeky nejvíce udivovalo.“ Martin 
Heidegger, „Co je to – filosofie?,“ in: Básnicky bydlí člověk, usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 
115.

40 „Přítomné vzcházení jsoucna spočívá v údělu bytí. Pro člověka však zůstává otázkou, zda nalezne svoji 
udílenou bytnost, jež tomuto údělu odpovídá. Neboť přiměřeně tomu má člověk jakožto ek-sistující opatrovat 
pravdu bytí. Člověk je pastýř bytí. Přesně na to se pomýšlí v „Bytí a času“, jestliže je tu ekstatická existence 
zakoušena jako „starost“.“ Heidegger, Humanismus, s. 22.

41 „Bezdomovství, jež má být myšleno tímto způsobem, spočívá v opuštěnosti bytím jsoucna, je znakem 
zapomenutosti bytí. Následkem toho zůstává pravda bytí nemyšlena. Zapomenutost bytí se stává nepřímo 
zjevnou tak, že člověk neustále opracovává a bere v potaz pouze jsoucno.“ Heidegger, Humanismus, s. 30.
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domů.  Martin  Heidegger  ho  ukazuje  jako  ztrátu  lidského  bydlení,  jež  mnohem  více  než 

s domy souvisí se světem a lidskou existencí.

Existence člověka je ve zvláštním Heideggerově pojetí nikoli skutečností toho, že člověk 

jest, ale je lidskou vystaveností do udávání se bytí – do dějinného odkrytého a přítomnícího 

se bytí „tu“. Má-li o něco člověk starost, pak je to starost o toto udávání se bytí. Ve starosti 

o bytí lze člověku dojít pochopení, že původ bytí je ve svém udílení se na člověku naprosto 

nezávislý.  Jako  udílené  se bytí  ukazuje  tak,  že je  dáno  člověku  stejně  jako  jsoucnu. 

V takovém ohledu nemůže člověk sám sebe považovat toho, kdo jsoucno ovládá. Přesto ale 

bytí člověka u svého vzcházení potřebuje. Má-li se bytí stát událostí, nárokuje člověka, aby 

v něm  jako  u vzcházejícího  stál,  aby  ho  „vystával“  v jeho  nastávání  a udávání  se.42 Tato 

starost je strážením bytí.

Důstojnost  člověka  povstává  z jeho  odpovědnosti  vůči  bytí.  Bytí  člověka  je  údělem, 

z něhož mu lze hledět na všechno, co na zemi jest. Člověku je umožněno, aby to, co na zemi 

je, spatřoval už z jeho původu u bytí samotného. Vzpomeňme na poskytování pobytu, jehož 

čtvrtou příčinou zaviňování je člověk nebo na lidskou příslušnost k odkrývání, k níž je člověk 

potřebný. Aby se cokoli mohlo zjevit jako skutečné, musí to být odkryto nebo to musí přijít 

myšlením  v bytí  ke slovu.  Lidské  stání  v otevřenosti  bytí,  je  stání  bytí  na blízku  v jeho 

vystupování ze skrytosti.43

I nyní je velice obtížné představovat si bytí jinak než jako něco jsoucího nebo jako to, 

k čemu se člověk  vztahuje  ze svého  středu.  Podle  Martina  Heideggera  je  bytí  otevřeností 

a tato otevřenost se cele projevuje jako vrženost pobytu v jeho bytí „tu“. Dimensionalita bytí, 

to, z čeho každé jsoucno vystupuje, je tím, co člověka do jeho pobytu vrhá. Otevřenost bytí 

a člověk jsou takto sounáležité. Jsou totožné v tom smyslu, že v člověku se uvlastňuje pravda 

bytí, jež člověka zároveň předchází a jako takového ho umožňuje. Otevřenost bytí je dimensí, 

z níž je člověk jako vržený, ze které je zároveň neustále vyzýván a do níž je bytím povoláván. 

Tato otevřenost  zpřístupňovaná člověku bytím je  jemu příslušným „světem“.44 Tak, jak  je 
42 „Co to znamená v Bytí a času „existence“? Toto slovo jmenuje jistý způsob bytí, a to bytí takového jsoucna, 

které je otevřenost pro otevřenost bytí, v níž stojí, tím, že ji vystává. O tomto vystávání se dovídáme pod 
jménem „starost“. Ekstatické bytování pobytu je myšleno ze starosti, tak jako na druhé straně starost je 
možno dostatečně pochopit jen v jejím ekstatickém bytování. Takto pochopené vystávání je bytováním toho, 
co je třeba myslet jako ekstasi. […] Statis tohoto ekstatického spočívá, ať to zní sebepodivněji, na tom, 
že stojí uvnitř v onom „roz-“ a „tu“neskrytosti, jakožto která bytuje bytí samo.“ Martin Heidegger, „Úvod 
k přednášce „Co je metafyzika?“,“ in: Co je metafyzika? usp. a přel. Ivan Chvatík (Praha: ISE, 1993), s. 21.

43 Viz předcházející pozn.
44 „Svět“ […] v onom určení vůbec neznamená nějaké jsoucno či obor jsoucna, nýbrž otevřenost bytí. Člověk 

jest a je člověkem jen potud, pokud je ek-sistující. Vyčnívá do otevřenosti bytí, jíž je samo bytí, jež si jako 
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člověku  ze světa  coby  otevřenosti  bytí  vůbec  umožněno  rozlišovat  mezi  sebou  a jiným 

jsoucnem, je mu stejným způsobem umožněno, aby se ujal toho, co mu bytostně přísluší – 

totiž stráže bytí. Svou náležitostí do světa jako otevřenosti bytí otevírá člověk možnost zakusit 

bytí v jeho pravdě. Tato zkušenost by měla být zkušeností světa jako bytí, do něhož je člověk 

vržen, a který je mu pro jeho obrat ke jsoucnu zatím odpírán, a tak uzavírán.

Dosahuje-li  lidská  bytnost  blízkosti  bytí,  pak  by  mohl  člověk  dosahovat  zkušenosti, 

ve které by se přítomnost mohla stát něčím jiným než jen zjednáváním jsoucna. Kdyby byla 

zvrácena  zapomenutost  bytí,  zkušenost  bytí  by  se mohla  stát  přítomnou,  zatímco  dosud 

zůstává dějinnou budoucností nebo vzpomínkou. Svět, do něhož člověk jako existující náleží, 

je  světem  jeho  bydlení.  Člověk  ho  obývá  jako  smrtelný  a dimenzí  mu  není  nekonečná 

mnohost  jsoucna,  ale  nezměrná  otevřenost  bytí  zahlédnutelná  v otevřenosti  mezi  nebem 

a zemí. Podobně jako se v odkrývání, jež je člověku bytostně nebezpečným, skrývá záchrana, 

je nezměrnost světa místem blízkosti bytí a člověka. Svět je bytím, a tak i místem lidského 

bydlení.

V blízkosti  bytí  jako  otevřenosti  světa  ustává  poslední  odepírání  se,  jež  spočívá 

v uzavřenosti  „dimense  svátosti“  a odepřenosti  boha  a bohů:  „V této  blízkosti  se,  pokud 

vůbec, děje rozhodnutí zda a jak se bůh a bohové odepřou a přetrvá noc, zda a jak se setmí 

den svátosti, zda a jak se v příchodu svátosti může nově započít zjevování boha a bohů. Avšak 

svátost,  jež  je  zprvu pouze  bytostným prostorem božství,  jež  samo opět  pouze  poskytuje 

dimensi  bohům  a bohu,  pak  sama  počíná  zářit,  jestliže  se předtím  v dlouhé  přípravě 

rozsvětlilo  samo  bytí  a bylo  zakoušeno  ve své  pravdě.  Pouze  tak  se z bytí  započíná 

překonávání bezdomovství, v němž zbloudili nejen lidé, nýbrž sama bytnost člověka.“45

Nemožnost  nalézt  ve své  blízkosti  nic  jiného než  sebe  sama vrhá  člověka do neštěstí. 

I přes  masovost  lidstva  a počtu  věcí  nenalézá  člověk  blízkost,  která  by  sama 

zprostředkovávala  naplněnost  jeho  lidství,  z něhož,  i když  tak  nešťastně  nenaplněného, 

nemůže jako vržený do údělu bytí uniknout. Subjektivita přivedla ve své obecnosti člověka 

vrh rozvrhlo bytnost člověka ve „starosti“. Takto vržen stojí člověk „v“ otevřenosti bytí. „Svět“ je světlinou 
bytí, do níž člověk ze své vržené bytnosti vyvstává. Bytí ve světě pojmenovává bytnost ek-sistence s ohledem 
na osvětlenou dimensi, ze které ono „ek“ ek-sistence bytuje. Myšleno z hlediska ek-sistence je „svět“ jistým 
způsobem právě onou nadpozemskostí uvnitř existence a pro ni. Člověk předně není člověkem v pozemskosti 
světa jakožto nějaký „subjekt“, ať už je tento míněn jako „já“ nebo „my“. Není také pouze subjekt, jenž 
se zároveň neustále vztahuje k objektu tak, jako by jeho bytnost náležela v subjekt-objektovém vztahu. 
Člověk je naopak ve své bytnosti především ek-sistentní do otevřenosti bytí, jejíž otevřené pole teprve 
rozsvětluje ono „mezi“, uvnitř něhož může „být“ nějaký vztah subjektu a objektu.“ Heidegger, Humanismus, 
s. 39-40.

45 Heidegger, Humanismus, s. 29-30.
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v  představování a následném zjednávání jsoucna tak daleko, až se člověk sám stal jednotkou 

tohoto  procesu.  Tak  každý  člověk  podléhá  všeobecnému  mínění,  jež  se představuje  jako 

veřejné. Soukromí a bytí v něm se stalo pouhým ustupováním ze sféry veřejného, aniž by tak 

mohlo  opustit  masovost  veřejného  mínění  a zavalenost  člověka  mnohostí  čehokoli.  Lze 

se před ní jen skrývat nebo z ní ustupovat. Jednoduchost svobodného, prostého lidského bytí, 

jež je ve své bytnosti navýsost soukromé, je ztracena.46

Přesto ale  ukazuje Martin  Heidegger,  že ji  jako lidé známe.  Aristotelem zaznamenaný 

příběh  o návštěvě  u Hérakleita  ukazuje  na chudobu  lidské  existence,  která  může  pobývat 

v soukromí. Více než návštěva sama nebo soukromí toho, kdo je doma, je důležité místo, 

které lze domovem nazývat a způsob, jakým v něm člověk je. Otevřenost tohoto místa není 

pouhou otevřeností pro hosty. Je z bytnosti člověka otevřeností pro příchod všech, kdo mohou 

v blízkosti  člověka  pobývat.  Z lidské  blízkosti  bytí,  jež  je  člověku  otevřeností  světa, 

se v promýšlení pravdy bytí  rodí možnost  pro otevření dimenze svátosti,  jež byla člověku 

v jeho pobývání ve světě ohlašována ze slov básně. Zprávy básní o blízkosti božství, ohlašují 

úděl  člověka  i světa  jako  místa,  kde  se lidé  setkávají  s bohy,  aniž  by  ale  byl  tento  úděl 

doposud  myšlen  ve své  nevyhnutelnosti,  tedy  jako  dějiny  bytí.47 Prostá  myslivá  lidská 

přítomnost  –  pobývání  člověka v blízkosti  bytí  –  pak otevírá  nezávisle  na čemkoli  dalším 

místo, kde mohou zůstávat i bohové. Tak je Hérakleitova věta vyslovená z otevřenosti jeho 

domova,  „vždyť  také  zde  jsou  přítomni  bohové,“  prostě  pravdivá.48 A proto  je  Martin 

Heidegger  s to  překládat  jeho  nejznámější  výrok,  „vlastní  povaha  je  člověku  démonem“, 

v jiném znění: „Člověk bydlí, pokud je člověkem, v blízkosti boha.“49

Martinem Heideggerem zcela přesazené významy slov člověk, bytí, svět, básnění, bydlení, 

věc, řeč, domov a bůh nás teď vedou zpátky na začátek naší práce. Místo bydlení člověka 

mezi  nebem a zemí,  sounáležitost  člověka  s nimi,  se svou smrtí  a s božskými,  dává  nový 

význam slovům laskavost  a přízeň,  jejichž básnivým výkladem končí  přednáška  Básnicky 

bydlí člověk:

46 „Takzvaná „privátní existence“ již není oním bytostným, totiž svobodným lidským bytím. Omezuje 
se výhradně na popření veřejného. Zůstává na něm závislou odnoží a živí se pouhým ústupem z veřejnosti. 
Dosvědčuje tak proti své vůli zotročení veřejností.“ Heidegger, Humanismus, s. 10.

47 „Bytí jakožto úděl, jenž posílá pravdu, zůstává skryto. Světový úděl se ovšem ohlašuje v básnictví, aniž by 
byl již zřejmý jako dějiny bytí.“ Heidegger, Humanismus, s. 30.

48 Heidegger, Humanismus, s. 44.
49 Heidegger, Humanismus, s. 43.
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„... Dokud laskavost ještě

Na srdci, Čistá, dlí, měří

Ne nešťastně člověk 

Se božstvím...“50

Slovem  laskavost,  překládal  podle  Martina  Heideggera  Hölderlin  řecké  slovo  χάϱις, 

přízeň.  Uvedením  těchto  dvou  slov  na úroveň  synonym,  jimiž  nejsou,  se otevírá  otázka 

po jejich souvislosti. Ať se člověk obrací na kohokoli, činí-li tak s laskavostí, je téměř jisté, 

že zpětná  vazba,  které  se mu  dostane,  bude  příznivá.  Žijeme  ve světě,  kde  se nejenom 

myšlení,  ale  i laskavost  snadno  stává  prostředkem  kalkulu  a vstupuje  do našeho  účelného 

jednání jen proto, aby přinesla kýžený výsledek. V takové situaci je třeba vynakládat úsilí, 

abychom si vůbec dovedli představit proč a jak, je pro laskavost možné, aby byla přítomna 

u lidského myšlení, které se udává jen pro to, aby na jeho konci stála odpověď, o kterou stojí. 

Dojdeme-li odpovědi, dostane nový význam i slovo přízeň, která nás s ní čeká. A pak snad 

přijde i otázka, od koho nebo od čeho přichází přízeň, z níž se myšlení dostává odpovědí.

50 Heidegger, Básnicky, s. 101.
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 VII. Shrnutí

Na začátku naší práce stojí otázka, zda se člověk může přiblížit tomu, co jsme si zvykli 

nazývat božským. Ptali jsme se, jestli se vzdalováním světu lidí dostává člověk do blízkosti 

boha nebo bohů. Texty Martina Heideggera nám ukazují, že člověk současnosti je spíše s to 

se bohu vzdalovat, než se k němu přibližovat.  I to i když je člověk ze své bytnosti  bytostí, 

jejíž místo je v sousedství boha. Máme-li pochopit, proč tomu tak je, pak je velmi důležité, 

abychom nejprve zjistili, co to vlastně je lidskost. Jak a čím je člověk člověkem a jak a čím je 

způsob jeho bytí lidským bytím.

Jakkoli  stojí  tato  otázka v centru pozornosti,  nemůže být  zaměňována s tím,  že člověk 

stojí v centru světa. Člověk je zejména v současnosti sám sobě podobně neznámý, jako je mu 

neznámý bůh. Vzhlédnutím k nebi se člověku prostřednictvím básnění ukazuje zřejmost boha, 

jež je neznámým ve své zřejmosti. Člověk se dostává do zvláštní kličky, aby poznal, jak je 

toto neznámé, musí doopravdy poznat sám sebe. Musí poznávat svou vlastní bytnost, protože 

jedině  ve své  bytnosti  je  schopen  setkat  se doopravdy  sám  se sebou.  Poznáváním vlastní 

bytnosti se člověku teprve otevírá možnost pochopit, že není pánem veškerého jsoucna, ale 

naopak,  že cokoli,  co  jest,  vešlo  do svého  bytí,  aniž  by  člověk  mohl  tento  průchod 

způsobovat. Vše, co jest, je něčím, co má svůj původ v bytí,  jež předchází všechno a tedy 

i člověka.  Přesto  je  člověk  schopen  myslet  a v myšlení  se ptát,  co  je  to,  u čeho  se ocitá. 

V takovém  ptaní  jsou  důležité  dva  momenty.  Vše,  co  člověka  obklopuje  včetně  jeho 

samotného, je uvrženo do bytí  bytím samým. Člověk není potřebný ke vzcházení čehokoli 

do bytí  samotného.  Ale  je  potřebný  tehdy,  kdy  se to  všechno  již  jsoucí  stává  ve své 

přítomnosti něčím konkrétním, kdy je, jak říká Martin Heidegger, odkrýváno. Člověk ve svém 

údělu bytí patří k tomuto odkrývání. Lidské bytí je ve své bytnosti tím, co je potřebné k tomu, 

aby se něco mohlo stát něčím konkrétním. Tak tomu bylo v minulosti, a tak je to i dnes.

Přesto se ale člověk ve svém rozumění tomu, kým sám je, vzdálil své bytnosti. Tím ztratil 

sám sebe v tom, co ho obklopuje. Ztratil přiměřený vztah k zemi a nebi, sobě i bohu a ztratil 

také  míru,  která  by  mu  pomohla  tento  poměr  znovu  najít.  Martin  Heidegger  ukazuje 

na řeckém  pojetí  kauzality,  že Řekové  rozuměli  přicházení  jsoucna  do zjevu  na základě 

čtyřech  příčin,  „způsobů  zaviňování“,  z nichž  poslední  příchod  umožňující  příčinou,  je 

člověk.  Místo  člověka  je  tak  ukázáno  mezi  ostatními  příčinami,  jež  jsou  Martinem 

Heideggerem  přeformulovány  do souvislosti,  již  společně  utvářejí  země,  nebe,  lidé  jako 

smrtelní a božští. Lidské místo v této souvislosti je souhrnným poskytováním výskytu všech 
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těchto příčin. Člověk je mezi nimi sice tím hlavním, ale zároveň je na ostatních příčinách 

ze svého  postavení  coby  poslední  z nich  zcela  závislý.  Tato  pozice  lidské  podmíněnosti 

ve vztahu  k zemi,  nebi  a božským,  je  zcela  zastřena  tehdy,  když  člověk  začne  jednotlivá 

jsoucna zbavovat jejich vazeb s okolím a představovat je před sebe. Paradoxně je tak zbavuje 

jejich samostatnosti, která se ustavuje jedině relativně s tím, čím jsou obklopeny a to v jejich 

odlišnosti  od toho,  v čem  a u čeho  se nacházejí.  Člověk  před  sebe  staví  předměty  tak, 

že vyvazuje  věci z jim  příslušných  vztahů.  Toto  vyvazování  postupuje  od běžného 

představování  k představování  vědeckému,  kdy  člověk  uzavírá  do předem  stanovených 

souvislostí i přírodu, aby mohl experimentálně ověřovat své předpoklady o ní. Tak se stává 

vše, co ho původně obklopovalo, jeho okolím. Toto okolí lze následně pojímat nikoli jako 

předmět, ale jako vždy připravený a nepředmětný stav zásob. To, co bylo původně nebem 

a zemí a božským, tedy člověku odpovídajícími protějšky, se v těchto svých podobách skrývá 

a člověk se uzavírá do svého, sebou subjektivizovaného okolí.

To, co člověka obklopuje, je tak zpracováno do podoby okolí, a tím člověku umožňuje, 

aby se v něm cítil jako vládce, který ho sám ovládá. Tím je završena subjektivita jako taková. 

Člověku se vše jeví tak, jako kdyby to patřilo k němu a bylo svým způsobem lidské nebo 

člověku náležející. V takovém stavu věcí se člověk všude setkává už jen sám se sebou. Podle 

Martina  Heideggera  je  tento  způsob  odkrývání  tím  nejnebezpečnějším,  protože  ohrožuje 

člověka v jeho bytnosti samé. Znemožňuje totiž, aby se člověk se svou bytností vůbec mohl 

někde  setkat.  Gestell člověku  zastírá,  že je  to  on  sám,  kdo  člověka  nárokuje  jako  jemu 

v současnosti  příslušný způsob odkrývání  neskrytosti.  Zastírá  tak,  že je  oslovením,  na něž 

přísluší člověku odpovídat a nikoli jeho prostřednictvím vládnout.

Řeč, jíž přichází v myšlení bytí k řeči, oslovuje stejně člověka, jako oslovuje věci. Věc je 

ze své bytnosti tím, co odhaluje vzájemnou provázanost nebe a země, smrtelných a božských. 

To  je  ve svém  základu  umožněno  ambivalentní  sounáležitostí  každého  ze součtvěří 

s ostatními třemi. Teprve v jejich odlišování se od ostatních nabývá každý své jedinečnosti, 

která je ale možná jedině z příslušnosti toho kterého k ostatním třem. Toto neustálé vzájemné 

vymezování se všech vůči všem a jím navozené zpětné uzavírání se do vzájemné jednoty, je 

dějem, z něhož povstává ve své jednotě a různosti svět. Jako takový skýtá svět věci, aby ho 

ony zase sebou otevíraly. Věc součtvěří shromažďuje k sobě a svět bytuje jako jeho vzájemné 

uvlastňování  se.  Tato  do svého  středu  a od něj  orientovaná  dynamika  světa  a věci,  jež 
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 VII.SHRNUTÍ

se projevuje jako navzájem se podmiňující  a umožňující jednota a různost, ukazuje člověka 

v jeho podmíněnosti věcí.

Jeden ze způsobů bytování řeči, jež uchovává odlišnost i prostoupenost světa a věci, je 

rozdíl.  Řeč je tím, co rozdíl volá a zároveň je Martinem Heideggerem představovaná jako 

spojená  s myšlením  a bytím.  Bytí  podle  něho  přichází  v myšlení  k řeči.  Řeč  dokáže 

shromažďovat,  usebírat  a zároveň  rozdělovat.  Tímto  se prokazuje  jako  výraz  bytí  v jeho 

nekonečné  mnohosti  a okolnostem  odpovídající  variabilitě.  Zároveň  je  ale  také  tím,  co 

ukazuje na spornost v bytí samém. Spornost bytí, jež je přivedena k řeči se projevuje prostým 

„ano“  a „ne“.  Spornost  bytí,  jež  je  tajuplná  a nepopiratelná,  se projevuje  jako  úděl  bytí 

člověka  a zároveň  i jako  jeho  smrtelnost.  Člověk  se smrtelným stává  tak,  že se ujímá  své 

vlastní bytnosti. Lidská bytnost bytuje jako existence. Existence je do otevřenosti bytí vržené 

bytí člověka, jež je zároveň starostí o toto bytí. Pozitivita ve sporném bytí,  je tím, k čemu 

se člověk ve starosti o toto bytí dostává. Je tím, čím bytí člověka volá a nárokuje. Tajemství 

bytí spočívá ve smrti, kterou Martin Heidegger představuje jako schránu, v níž je „Nic“. Nic 

je samo skrýší bytí. Nic nebo také prosté „ne“ otevírají pro existenci možnost nechat být.  

Martin  Heidegger  říká,  že „ne“  je  „prostým  přitakáním  nic“.1 Spornost  bytí  prostě 

se projevující nezvratností svojí pozitivity i negativity je tím, co člověka v jeho bytí zavazuje. 

Vrženost do bytí a  smrtelnost vymezují bytnost člověka. Prostota „ano“ a „ne“ jako hojivost 

přízně  a nezhojenost  vzteku  nebo  také  jako  přivrácení  nebo  odvracení  se bytí  umožňují 

člověku  poznat,  zda  dostává  svému  údělu.  Bytí  samotné  je  otevřeností,  z níž  se člověku 

uděluje nejen jeho vlastní bytí, ale i zákony bytí. Tak je otevřenost bytí člověku „světem.“

Odvracení se bytí od člověka bylo předvedeno v podobě techniky. Toto odvracení se bytí 

má  původ  v metafyzice,  která  se ve svém tázání  neobrací  k bytí,  ale  ke jsoucnu  a lidskou 

bytnost myslí nikoli v původu od bytí, ale porovnáváním člověka s ostatními živočichy. Tak 

připravuje člověka o možnost dosahovat své bytnosti ve vztahu k tomu, co ho obklopuje jako 

svět  stejně  jako  ve vztahu  k myšlení  bytí.  V současnosti  je  bytí  zapomenuto.  Posledním 

důsledkem této zapomenutosti je uzavření dimenze svátosti.

Přitom  prostá  myslivá  lidská  přítomnost  –  pobývání  člověka  v blízkosti  bytí  –  může 

nezávisle  na čemkoli  dalším otevírat  místo,  kde  mohou  zůstávat  i bohové.  Lidské  bytí  je 

existencí  tak,  že vystává  otevřenost  bytí,  kterou  je  svět.  Svět  je  otevřený  jako  vzájemné 

semknutí nebe a země, božských a smrtelných. Jak člověk dochází vlastní bytnosti a setkává 
1 Heidegger, Humanismus, s. 47.
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se sám sebou, tak se mu svět otevírá. Lidské obývání světa je bydlením, domovem, kde jsou 

věci důvěrně známé a i ony otevírají jako oslovené bytím svět. Tím přibližují vzdálené. V této 

chvíli je svět stejně domovem člověka jako je domovem bohů. Teprve,  když obývají svět 

společně,  dochází  člověk  posledního  potvrzení  své  lidskosti.  „Člověk  bydlí,  pokud  je 

člověkem, v blízkosti boha.“2

Dostali jsme se na místa, ze kterých je patrné, v jaké jednoduchosti a nestrojenosti se myšlení 

Martina Heideggera vzhlíží. Poukazuje na to, že vše, co je člověku jako člověku třeba, tu už 

je.  Aby mohl člověk dostávat své lidskosti,  bude stačit,  když si  najde cestu k její  plnosti, 

do které je bez vlastního přičinění již zasazen. Teprve chápáním jednoduchých vazeb světa 

se člověk může prostým myšlením a nasloucháním, bez zvláštních činů a mnoha slov, dobrat 

odpovědi na otázku, kým je on sám. Teprve pak se mu může stát, že při pohledu vzhůru nebo 

ohlédnutím  se přes  rameno  zahlédne  blízkost  někoho,  kdo  mu  až do té  chvíle  zůstával 

nevýslovně vzdálený.

Jakákoli filosofie, etika nebo věda může být překonána v jediném okamžiku myslivé lidské 

přítomnosti. Filosofie Martina Heideggera neukazuje složitost sebe sama, ale ukazuje sama 

sebou na složitost a úskalí cesty, která člověka od tohoto jediného okamžiku dělí.

Bůh není vzdálený člověku. To člověk se vzdálil bohu.

2 Heidegger, Humanismus, s. 43.
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