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Anotácia 

  

Dizertačná práca s názvom Psychoterapia ako výchova k autenticite - Prirodzený svet ako 

psychoterapeutický problém pojednáva o ontologických základoch psychoterapie. V práci 

ukazujeme, ako sa dejinne menilo porozumenie človeku a svetu od antiky po súčasnosť. 

Psychoterapia ako pomerne nová disciplína je založená na subjektovo -  objektovom rozvrhu 

sveta a z tohto rozvrhu sa snaží uchopiť ľudské bytie a porozumieť mu, čím sa dostáva do 

vnútorného rozporu.  Ukazujeme, ako si psychoterapia i psychológia nie sú vedomé svojich 

ontologických základov. Jadro práce je založené na princípoch Husserlovej fenomenológie 

a Heideggerovej fundamentálnej ontológie ako predpokladoch prirodzenej psychoterapie. Obe 

prinášajú adekvátne a ľudskej prirodzenosti primerané porozumenie. Z tohto hľadiska 

uvažujeme o princípoch prirodzenej a ľudskému bytiu adekvátnej psychoterapie.  

 

Kĺúčové slová: prirodzený svet, psychoterapia, autenticita, ontológia, výchova, čas 

 

 

 

 

Annotation 

 

Our dissertation thesis Psychotherapy as education for authenticity - Life-world as a 

psychotherapeutic problem deals with ontological foundations of psychotherapy. We 

present the change of understanding of a man and the world from antiquity to now. 

Psychotherapy as a new discipline is based on subject - object understanding  and  tries to 

understand human being from this perspective which changes into internal conflict. We 

consider that psychotherapy and psychology aren’t aware of their ontological foundations. 

The core of this work is based on principles of Husserl’s phenomenology and Heidegger’s 

fundamental ontology as conditions of natural psychotherapy. They both bring appropriate 

understanding of human being. Therefore we consider  basic principles of natural 

psychotherapy.  
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Úvod 

 

        Svet sa v pôvodnej otvorenosti, v otvorenosti nášho života, ukazuje ako jeden 

a spoločný. Pôvodný výkon nášho života je výkonom otvorenosti nášho prežívania, výkon 

našej dôvery, ktorý so sebou prináša pocit návratu seba k samému, ktorý je súčasne návratom 

k druhým ľuďom. Naše prirodzené prežívanie sa odohráva v prirodzenom svete. Vo svete 

jednoduchom, obyčajnom, netechnickom a nevysvetľovanom, avšak plnom a zázračnom. 

Filozofický údiv vychádza zo zázraku prirodzeného sveta nazretého v jeho jednoduchosti. 

Svet odkrytý ako prirodzený sa ukazuje ako domov, a súcna v ňom ako odkazy, 

reč nepredmetného bytia. My a svet sme bytostne spätí, alebo ako hovorí Aristoteles, duša je 

tak nejako všetkým.  

        Človek zabudol a stále zabúda na svoje korene. Myslíme si, že je to jeden z hlavných 

dôvodov vzniku psychoterapie. Domov a najbližšie vzťahy sú pre duševný vývoj človeka, 

jeho slobodu, otvorenosť či uzavretosť jeho bytostných možností, určujúce. Človek nielenže 

má tendenciu zabúdať na korene svojho domova, ale zabúda na svoje korene kultúrne, a tým 

korene bytostné, ktoré vychádzajú z jeho pôvodnej skúsenosti prirodzeného sveta. Cieľ 

mnohých psychoterapií je prinavrátiť človeka k slobodnejšiemu existovaniu na svete, ku 

svojim bytostným možnostiam, k svojej prirodzenosti. Avšak samotný prístup zotrváva vo 

vleku neprirodzeného, štrukturálneho uvažovania bez reflexie svojich filozofických koreňov. 

Filozofia v prípade psychoterapie by nemala byť jej doplnkom alebo potvrdením. Naopak 

psychoterapia, pokiaľ má zostať verná prirodzenému určeniu človeka, by mala byť založená 

na adekvátnej analýze ľudského bytia, na ontológii. Preto sa v tejto práci obraciame na 

základy ľudského bytia a základy prirodzeného sveta, ako nám ich odkryli Husserl 

a Hediegger. Ide nám o samotné predpoklady ľudského založenia, nie o empíriu. Ide nám 

o to, ako sa veci prirodzene ukazujú, teda o fenomenológiu a zároveň o to, čo a ako jest 

človek na tomto svete.  

        Cieľom predkladanej práce je ukázať, že súčasná psychoterapia viac alebo menej na to, 

čo určuje jej technický a štrukturálny tvar, zabudla. Zabudla na svoje korene, ktoré 

vychádzajú zo skúsenosti prirodzeného sveta, z otvorenosti pre bytie. I technicky či 

dynamicky koncipované psychoterapie sú pomáhajúce a účinné. Pracujú totiž s fenoménmi 

prirodzeného sveta, avšak tie sú zasadené do rámca technickej reči, do reči teórie, do 

všeobecna, z ktorého sa následne vytráca jedinečnosť a výnimočnosť zmyslu konkrétneho 

človeka a jeho príbehu, jedinečnosť práve sa vytvárajúceho vzťahu a situácie medzi 

terapeutom a klientom. Psychoterapia zabudla na svoje korene, zabudla na to, čo určuje jej 
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súčasný tvar, preto stále hľadá tú pravdivú podobu ľudskej existencie. Množstvo 

terapeutických škôl medzi sebou ťažko hľadá spoločnú reč, pričom má jeden spoločný cieľ, 

a to starosť o človeka, ktorá má podobu starosti duševnej.   

        Psychoterapia v sebe nesie zásadnú dilemu. Snaží sa technicky, to znamená systémovo a 

metodologicky uchopiť a pristúpiť k existencii človeka. Viac alebo menej popisuje a 

pristupuje k ontologickému onticky. Svoj prístup, ktorým uchopuje v zásade neuchopiteľné, 

chce zároveň potvrdiť vedeckým výskumom, čím ašpiruje na to, aby sa priblížila vede. Avšak 

už si neuvedomuje, že vedecký, technický a metodický prístup, je len jednou z možností ako 

pristúpiť a porozumieť ľudskej existencii. Prístup, ktorý nerešpektuje celok, prístup, ktorý 

nedáva priestor k vyvstávaniu celku. Uchopenie nie je možné bez zásadnej redukcie ľudského 

života. V tom leží riziko akejkoľvek psychoterapie, jej techniky a metódy, ktorá nerešpektuje 

ľudský čas ani obranu, riziko jej teórie a možnosti indoktrinácie trpiaceho človeka. 

Zabudnutie na svoje korene je zabudnutím na celok, ktorým je bytie-vo-svete. Ľudské utrpenie 

sa vyznačuje necelistvosťou života, disipáciou, tým, že niečo podstatné do celku existencie 

chýba. Preto je celok liečivým momentom psychoterapie i zdravím samotným. Teória, ktorá 

vychádza zo subjekt objektového rozvrhu sveta a zo sily metódy, sa snaží uchopiť celok práve 

subjekt objektovým spôsobom. Spôsobom, ktorý už v základe celok vylučuje. A to je 

podstatná dilema psychoterapie.   

        V predkladanej práci sa pokúšame odkryť pozadie, z ktorého súčasné psychoterapie 

vychádzajú, pokúšame sa dopátrať jej samotných koreňov, aby sme následne mohli 

koncipovať princípy prirodzenej psychoterapie a jej dôsledky pre prax. Práca nie je 

filozofickou alebo terapeutickou analýzou. Je úvahou na tému ľudského bytia, prirodzeného 

sveta a prístupu k človeku v psychoterapii.  

        Prvá časť práce sa venuje prirodzenému svetu ako psychologickému 

a psychoterapeutickému problému. Prirodzený svet je svetom našej skúsenosti a nášho 

prežívania bez vopred stanoveného myšlienkového konštruktu, či vopred stanovenej 

otvorenosti pre svet. To sa môže ukázať ako problém. Jednak osobný, pokiaľ nám vnútorné 

hodnotenia a predsudky, spôsob našej otvorenosti pre svet zamedzuje žiť slobodne, a jednak 

kultúrny, pokiaľ nám technika a systémy všetkého druhu prenikajú do nášho porozumenia 

druhým a svetu.  

        V druhej časti práce ukážeme, ako je prvotná skúsenosť človeka a sveta ukotvená 

v základoch európskej kultúry. Práca sa zároveň snaží byť starosťou o reč, pretože v reči, 

a konkrétne v slovách, je ukotvená skúsenosť, ktorú chceme sprítomniť. Ukážeme, ako je 

človek ponímaný v antike, v stredoveku a ako sa porozumenie sebe i svetu mení v novoveku. 
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V každej kapitole dávame dôraz na ponímanie výchovy v danom období a na dôsledky pre 

psychoterapiu. Dôvod je jednoduchý. Psychoterapia ako pomerne nový prístup k človeku, 

ťaží zo svojich kultúrnych koreňov. Používa metódu a techniku, stavia na teórii, avšak už 

nereflektuje ich pôvodný význam, ktorý vyplýva zo skúsenosti prirodzeného sveta. Podobne 

je to s ponímaním výchovy. Pôvodným určením výchovy je starosť o dušu, výchova nie je 

osvojovaním si poznatkov, ako jej dnes rozumieme, ale je vyvádzaním k otvorenému, 

zodpovednému a slobodnému pobytu na tomto svete. Preto sa domnievame, že jej pôvodné 

určenie je ideovým základom psychoterapie.       

        V tretej časti práce sa venujeme spoločným dejinám výchovy a psychoterapie. Ukážeme, 

ako hranice a presahy oboch oborov zostávajú vzájomne prepojené a ako výchova preniká do 

psychoterapie, je jej súčasťou, obsahuje jej princípy a prvky a naopak, ako 

psychoterapeutický prístup môže obohatiť výchovné pôsobenie, ako môže prinavracať 

výchovu k svojmu pôvodnému určeniu, ktorým je starosť o dušu.  

        Na to, aby sme popísali princípy prirodzenej psychoterapie, potrebujeme porozumieť 

pôvodnému založeniu človeka a sveta, potrebujeme sa dotknúť toho, čo jest bytie a ako sme 

my, ako bytie, na tomto svete. Práca sa venuje problematike bytia, to je predpokladom 

všetkého zjavovania i dôvodom starosti o neho. Bytie je to, čím sme a, ako sa ukazuje 

predovšetkým v dnešnej dobe, čomu sme zároveň nesmierne vzdialení a odcudzení. Výkon 

života je návrat k svojmu bytiu, k celku, k životu zmysluplnému. V štvrtej časti práce sa 

pokúšame ukázať nielen to, ako sa v psychológii a v psychoterapii problematika bytia 

odkrývala, ale i to, že toto odkrývanie stále nemalo svoje filozofické ukotvenie, ale bolo 

výsledkom bytostnej otvorenosti a skúsenosti zakladateľov konkrétnych škôl. Filozofické 

ukotvenie prichádza až s Hedieggerovou filozofiou a následne s daseinsanalýzou, ktorú 

rozpracoval predovšetkým Medard Boss.  

        V piatej časti sa venujeme filozofickým princípom prirodzenej psychoterapie. 

Nadviažeme na prínos Husserlovej fenomenológie a Heideggerovej analýzy bytia. Zatiaľ čo 

Husserl odkrýva dôležitosť prirodzeného sveta a pobytu v ňom, odkrýva štruktúru ľudského 

vnímania a vedomia apriori, Heidegger ukazuje, ako človek pôvodne na svete jest, odkrýva 

problematiku bytia. Tým, že táto analýza je vykonaná, že ukazuje človeka v jeho určení ako 

vzťah, teda slobodu, starosť a zodpovednosť, že ho odkrýva v jeho vzťahových možnostiach, 

ktoré vyplývajú z ustavičného rozhovoru so svetom, je daný základ pre psychoterapiu 

založenú na tom, ako človek vo svete prirodzene jest, a to daseinsanalýzu.   

        V poslednej časti sa venujeme Husserlovmu a Heideggerovmu praktickému prínosu pre  

prirodzenú psychoterapiu. Daseinsanalýza má medzi ostatnými terapeutickými školami 
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z istého pohľadu nevýhodné postavenie. Terapeutické teórie a na nich založené školy sú totiž 

vybudované na konštrukte, ktorý im je zároveň oporou a istotou. Toto subjekt objektové 

východisko v prípade daseinsanalýzy odpadá. Je založená na povahe ľudského bytia ako bytia 

slobodného, ktorému ide v živote o naplnenie svojich možností. A toto naplnenie je 

v konečnom dôsledku stretnutím s bytím, autentickým vzťahom so sebou, s druhými ľuďmi 

na pozadí celku, či už vzájomného vzťahu s terapeutom alebo spolubytí skupiny. 

Daseinsanalýza ako prirodzená psychoterapia je cestou k autenticite, jedine skrz ktorú sa 

môžeme priblížiť životu v pravde, ako nám to odkazuje Jan Patočka. Aby daseinsanalýza 

obstála, je potrebné, aby sa vyrovnala s konceptmi prenosu i nevedomia. 

        V práci vychádzame z témy prirodzeného sveta tak, ako nám ho sprostredkoval Husserl, 

Heidegger svojou ontológiou a napokon Ján Patočka.1 Spojenie témy prirodzeného sveta 

a psychoterapie je viacmenej ojedinelé. Skôr sa stretávame s prípadmi, kedy je prirodzený 

svet uvažovaný, avšak filozoficky a tematicky nereflektovaný, ako je to napríklad 

v rogeriánsky orientovanej psychoterapii.2 Z Heideggerových analýz priamo vychádza 

terapeutický smer nazývaný daseinsanalýza. V Čechách je to predovšetkým Čálek a Růžička, 

ktorí tento smer naďalej rozpracovávajú a konfrontujú so psychoterapiami orientovanými 

vedecky a systémovo.3 Z pohľadu filozofie prirodzeného sveta a jeho vplyvu na psychológiu 

sa venuje Rezek a pokus o prepojenie fenomenologicky orientovanej filozofie a ontológie 

s daseinsanalytickou resp. existenciálnou psychoterapiou  urobili Hlavinka či Spinelli.4 

Princípy daseinsanalýzy sú rozpracované taktiež v dielach Bossa, Condraua a iných.5 

V súčasnosti je daseinsanalýza rozpracovávaná i vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v Maďarsku či v 

Kanade. V práci sa venujeme filozofickému porozumeniu toho, ako prirodzený svet nášho 

života upadol do zabudnutia a bol dejinným vývojom nahradený svetom technickým 

a systémovým. Vplyvu tohto dejinného vývoja  na psychoterapiu ako i jeho filozofickému 

porozumeniu sa venuje Schmid a predovšetkým Hersch.6  

                                                 
1 Jedná sa predovšetkým o Husserlovo dielo Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. V prípade 
Hedieggera sa opierame predovšetkým o diela Bytie a čas a Zollikonské semináre. Problematika prirodzeného 
sveta je rozpracovaná predovšetkým v Patočkovom diele Přirozený vět jako filosofický problém. 
2 napr. GELLER, S., GREENBERG, L. Therapeutic Presence: Therapists’ Experience of Presence in 
Psychotherapy Encounter. 
3 Zásadné práce sú v tomto smere Čálkova Skupinová daseinsanalýza a Růžičkova Péče o duši v perspektivách 
psychoterapie a Ego-analýza, kritická studie. 
4 Rezek ponúkol zaujímavé štúdie vo svojej Fenomenologickej psychologii. Hlavinka priniesol prepojenie 
fenomenologických koreňov so psychoterapiou Bossa v diele Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 
Fenomenológiu s konkrétnym praktickým a dokonca štrukturálnym psychoterapeutickým modelom prináša 
Spinelli v prácach Practising existencial psychotherapy a The interpreted world.  
5 BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie; CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. 
Daseinsanalytická teorie  neuróz a psychoterapie 
6 SCHMID, F. P. Back to the client; HERSCH, Edwin, L. From philosophy to psychotherapy. 
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        Na tomto mieste by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí pri odkrývaní a odkrytí bytia 

a mojej autenticity stáli. Ďakujem profesorke Anne Hogenovej. Svojou osobou a prístupom 
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1 Prirodzený svet ako psychoterapeutický  problém 

 

1.1 Psychoterapeutický problém 

 

        Prirodzený svet je psychologický a psychoterapeutický problém. Dovoľujeme si to tvrdiť 

napriek tomu, že oblasť teórie a praxe v psychológii a v  psychoterapii je pomerne 

diferencovaná, prepracovaná a vedecky neustále overovaná. To, čo však touto šírkou viac 

alebo menej jednotne prechádza je, že pohľad na človeka, na jeho žitie, je výsledkom 

konštrukcie, zovšeobecnenia, pričom životná jedinečnosť je na túto konštrukciu následne 

redukovaná. Psychoterapeutické, či psychologické smery viac alebo menej dávajú dôraz na 

určitý životný aspekt, ktorý považujú v živote človeka a v jeho vzťahoch za určujúci, zdroj 

jeho síl a motivácie, ktoré vedú k naplneniu nejakého zmyslu, účelu. A tento aspekt zas súvisí 

so skúsenosťou, neraz s vnútorným bojom a trápením, ktoré podstupoval ich zakladateľ 

v určitom kultúrnom a dejinnom kontexte. Tak bolo pre Freuda dôležité vyrovnať sa so 

vzťahom k otcovi, Adler pri svojej koncepcii citu spolupatričnosti vychádzal zo svojich 

skúseností so zranenými vojakmi v prvej svetovej vojne, pre Frankla bolo životne dôležité 

odpovedať na výzvu života v prostredí hraničnom, v prostredí koncentračných táborov. Každý 

z nich bol pritom ovplyvnený svojim učiteľom, z ktorého vychádzal a v ktorého koncepcii a 

uvažovaní cítil nedostatok, niečo mu chýbalo, niečo, čo sa ho však bytostne dotýkalo. 

Predchádzajúci koncept už nebol v jeho prípade schopný uspokojivo odpovedať na skúsenosť, 

otázky, ktorými prechádzal. A prechádzali nimi všetci a autenticky. Nepochybne, každá 

z týchto teórií sa týka ľudskej skúsenosti. Avšak ľudská skúsenosť, naša jedinečnosť, náš žitý 

čas, je hodnotný práve tým, že sme jedineční, že sme to práve my, ktorí sme postavení pred 

voľby, musíme sa vo veľmi neslobodnom svete rozhodovať slobodne, napĺňať alebo sa míňať 

svojimi možnosťami. Práve tým, že sa z teórie stane statický konštrukt, nositeľ pravdy, vytratí 

sa z pohľadu na život táto jedinečnosť, vytratí sa váha toho, čo prežívame, hodnota a zmysel 

toho, čo sa vo vzťahoch odohráva. Toto môže byť redukované práve skrz pohľad, ktorý si 

robí nárok na pravdu. Tým sa prístupy stávajú na jednej strane podstatne reduktívne, na strane 

druhej násilné, pretože ľudská skúsenosť je vtesnaná do istého konštruktu a dobre mienená 

pomoc ľudskému trápeniu je ovládaná, riadená metódou, ktorá z tohto konštruktu vyplýva. 

        Metóda je prostriedok, o ktorý sa terapeut opiera, aby klient porozumel, nahliadol. Jej 

prednosťou je, že k nahliadnutiu vedie, avšak tiež len v danej oblasti, ktorú u človeka otvára 

a iba istým spôsobom reči metódy, pričom množstvo významov zostáva nepomenovaných. 

Nevhodne načasovaná metóda, tá, ktorá nepozná vnútorný svet klienta, však v sebe nesie 
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riziko retraumatizácie. Klient, aj keď mu je povedaný princíp metódy, nevie, do čoho ide, 

nevie, že sa k svojej bolesti skrz ňu môže dostať najbližšie, ako len môže. V dôvere v to, že 

mu bude lepšie, že ten, kto sa vyzná vie, čo robí a chce mu pomôcť, slabý vo svojich silách, 

sa metóde podriaďuje. Následky môžu byť katastrofálne. Tak napr. klient, ktorý sa má 

dozvedieť, ako pôsobí na druhých a nakoľko je medzi nimi obľúbený, sa prostredníctvom ich 

spätnej väzby dozvedá, že je na okraji skupiny, že o neho ostatní nestoja, nie je hodný ich 

pozornosti. Jeho malá sebahodnota a sebadôvera je ostatnými potvrdená. Pokiaľ človek 

vzdoruje, chráni sa ešte v situácii, kedy ešte nie je vybudovaná dôvera a intimita, jeho postoj 

môže byť označený za odpor k zmene. Liečba nemusí pokročiť, ale ľudia si uchovajú svoju 

hrdosť, dôstojnosť a slobodu. Tí, ktorí sa podrobia, sa môžu zbaviť symptómov, avšak môžu 

stratiť kus zo svojej nezávislosti a možno vďaka zahanbeniu, vystaveniu svojej intimity 

navonok, kus svojej cti.7 

        Extrém môže byť aj opačný. V snahe oceniť a potvrdiť hodnotu druhého, sú spoluklienti 

postavení do pozície, aby druhého pozitívne  ocenili a opakovali na jeho adresu posilňujúce 

formulky, pričom sa nerešpektuje, že tak intímna vec, ako je potvrdenie hodnoty a lásky, 

vyžaduje svoj čas, priestor a blízkosť zúčastnených. Oba príklady môžu byť a sú prevádzané 

v dobrom úmysle, avšak bez rešpektu k tomu, ako to klient v tej chvíli cíti. Metóda , ktorá 

nerešpektuje, je násilná. 

        Škála toho, čo rozumieme metódou v psychoterapii či v psychológii, je široká. 

Domnievame sa, že samotná teória, podľa ktorej sa terapeut správa a myslí, a ktorú si 

v priebehu svojej práce prispôsobuje a modifikuje, je metódou. Tak napr. psychoanalytik 

nemusí veriť pôvodnosti ľudskej skúsenosti, tomu, čo človek prežíva, pretože za tým je ešte 

niečo, čo nás ovláda, niečo pravdivejšie ako naše prežívanie, napr. naše nevedomie. Znamená 

to, že to, čo prežívame vo vzťahu k druhým, nie je celkom skutočné, ale prekryté tým 

nevyriešeným, čo si odnášame z najbližších vzťahov, a nevieme o tom. Růžička k tomu 

podotýka, že analyzovaní klienti sú nútení podriaďovať svoju osobnú skúsenosť hypotézam 

terapeuta vyjadrených v redukovanom a transformovanom jazyku príslušnej teórie. 8 

        Tak, ako sa v takomto prístupe stráca jedinečnosť druhého, stráca sa aj citlivosť 

k osobnej skúsenosti a taktiež k pôvodnej reči. Osobná skúsenosť môže byť popísaná 

v pojmoch agresie, odporu, prenosu, self, pocitu menejcennosti, sociálnej fóbie, metapotrieb, 

ale aj slobody. Čo všetko sa však skrýva za tým, keď to klient vysloví? Aká žitá skúsenosť? 

Ako žité vzťahy? Ako žité postoje? Ako žitý čas? 

                                                 
7 RŮŽIČKA, J. Místo a poslání psychoterapie v dnešní době, str. 18.   
8 tamtiež, str. 15. 
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        Tieto otázky smerujú k tomu, čo je nám vlastné a čo by malo byť vlastné aj 

psychoterapii. Smerujú k živosti, k pohybu. „Pohyb, který je psychoterapii vlastní, znamená 

návrat osobní zkušenosti, jakožto východiska porozumění sobě, druhým i světu. Osobní 

zkušenosti bylo možno důvěřovat, opřít se o ni veškerou vahou, která dosud patřila po staletí 

vnějším autoritám...Spolehnutí na autoritu vlastního výkonu existence, odvržení nadřazenosti 

vnějších autorit a paradoxně jejich objevení ‘uvnitř’, v bezprostřední zkušenosti světa, který 

není, jak bývá tvrzeno, prost hodnot a etických závazností. Taková zkušenost zbavuje člověka 

strachu z diktátu falešných ideologií, slibů a manipulujících apelů. Koperniánský obrat je 

návratem ke kořenům naší existence, k tajemství, jak spolehlivě rozumět vlastnímu bytí ve 

světě, světu dávajícímu se v přímé osobní a angažované zkušenosti. Tento pohyb je jádrem 

psychoterapie. Je její základní charakteristikou.”9 

        Pokiaľ psychoterapia má byť vnímavá k tomuto pohybu, jej teoretické ukotvenie nesmie 

byť konštruktom, aj keď vychádzajúcim z ľudskej skúsenosti. Naopak musí byť otvorená 

tomu, aby tento pohyb obsiahla. Pohyb, jedinečnosť a pestrosť možností žitého života musia 

byť jej samotným zakotvením. Nielen to, pokiaľ z možností života, jedinečnosti a pohybu 

ľudskej existencie máme vychádzať, musia byť ukotvené v samotnej ontológii. Človeku 

priliehavá a prirodzená psychoterapia musí vychádzať z adekvátnej analýzy ľudského bytia, 

pretože inak bude stáť na základoch, ktoré sama nereflektuje. V celej práci sa pokúsime 

ukázať, že tomu tak dnes je. Psychoterapia i psychológia nereflektuje svoje korene, tuší 

a vníma ľudské bytie, avšak svojim prírodovedným a technickým spôsobom ho nemôže 

uchopiť. Nie je to možné už z toho dôvodu, že nakoľko sa neopiera o ontologickú filozofickú 

analýzu, neuvedomuje si, že jej korene  vychádzajú z technického, prírodovedného, tzv. 

subjekt objektového vnímania človeka a sveta. Psychoterapia a psychológia sú jednými z 

mnohých vedných disciplín, ktorými vládne technický duch. Človek je podriadený technike 

namiesto toho, aby technika bola podriadená jemu. Človek je podriadený metóde namiesto 

toho, aby metóda odpovedala na jeho potreby a rešpektovala ho. Teória, konštrukt, technika a 

metóda sú v svojej hodnote nespochybniteľné, sú však jednou z možností celku sveta, nesmú 

sa stať pravdou samotnou, pretože inak si osvojujú právo vládnuť nám, byť pravdivejšie ako 

naša skúsenosť prirodzeného sveta. Prirodzený svet, ako sa nám bezprostredne dáva a ako ho 

bezprostredne žijeme, návrat k sebe, začať dôverovať svojej intimite, byť autentický alebo 

tiež zostať verný sám sebe, sa v technickom svete vytráca. Zabúda sa na neho, prestávame ho 

vnímať, resp. ho vnímame práve cez porozumenie technické, cez konštrukt. Pokiaľ má 

                                                 
9 tamtiež.   
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psychoterapia a psychológia bezprostredne a verne v prirodzenej reči vyjadriť, čím a ako žijú 

klienti v prirodzenom svete a nevyjadruje to, je prirodzený svet psychologický problém. 

        Dôraz na techniku, teoretické zakotvenie a jeho overiteľnosť, teda na to, aby spĺňalo 

merítko objektivity, nie je náhodné. Technika je jednou z ľudských možností a ukázalo sa, že 

od čias Descartových sa stávala a stala možnosťou určujúcou, akoby definitívnou, jedinou a 

pravdivou. Preto Heidegger  hovorí o zabudnutí na to, čo je bytostné, čo nás spája s druhými, 

prinavracia nás v tichu, v šepote svedomia k nám samým, ku svetu, k podstatnému.10 Čo je 

subjektívne, citové, sa označilo iracionálnym, akoby vedľajším, problémovým a preto 

rušivým. To je však podstatná oblasť, z ktorej žijeme. To je oblasť našich vzťahov.  Množstvo 

duchovných hnutí, sympatie k filozofii, potreba umenia sú toho svedectvom.  

        Pri výnimočnosti tejto možnosti sa ostatné možnosti ukazujú  ako neisté,  nespoľahlivé, 

nepravé. Technika nie je len výsadou vied, technika prestupuje náš život, naše vzťahy, máme 

dokonca technický a na výkon orientovaný vzťah sami k sebe. Technika zatemnila svet 

pôvodnej skúsenosti s prírodou, s druhým ako s blížnym, svet prirodzený. Vďaka tomu 

strácame cit pre hodnotu prírody, druhého a seba samých. Z prírody sa stal zdroj surovín, z 

ľudí pracovná sila, z výchovy prostriedok k tomu, aby sa deti a študenti vďaka množstvu 

informácií   dokázali uplatniť v konkurenčnom prostredí práce, náboženstvo je mnohokrát 

chápané ako barlička pre strach zo smrti a túžbe po večnosti, či opora v ľudskej slabosti, z 

filozofie sa stal súhrn dát a názorov na život, psychológia je súhrnom metód a popisom 

modelov osobnosti, motivácie a pod.. 

        Na dôsledky a pôsobenie takejto objektivity, techniky, na náš životný pocit upozorňuje aj 

Patočka.11 Za prvý a najsilnejší dôsledok považuje, že náš naivný svet, teda ten, ktorý je 

pocitový, predtým ako si výslovne začneme klásť otázky teoretických problémov, je 

postihnutý charakterom nepôvodnosti, odvodenia. Vďaka tomu je naše prežívanie vecí i nás 

samých predznamenané nepôvodnosťou a zdaním, ďaleko od pravých a tvorivých síl, v 

nedôvere k bezprostrednému porozumeniu. Rozlíšiť tento vplyv techniky a objektivity od 

toho, čo je pôvodné, autentické a bytostné, sa ukazuje ako náročné. Už len preto, že svet, 

ktorý je postihnutý duchom techniky, môžeme vnímať ako jediný možný, a preto prirodzený. 

Je to podobné tomu, ako keď dieťa, ktoré žije v rodine, v rodinných vzťahoch a nie je zatiaľ 

otvorené pre iné možnosti vzťahov ako sú doma, si myslí, že takto “fungujú” všetky ľudské 

vzťahy a pokiaľ zostáva závislé a neslobodné, si tento pohľad, toto presvedčenie prenáša aj do 

dospelosti, neslobodné byť otvorené bohatstvu možností a jedinečnosti iného. Ako dodáva 

Fink, veda, vedeckosť, sa netýka len práce určitého okruhu ľudí. Preniká nám do 
                                                 
10 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 311. 
11 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filozofický problém, str. 19. 
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každodenného spôsobu života, do cestovania, do zaobstarávania. Médiá, zábava, 

informovanosť sú založené na báze techniky. Náš pracovný čas, architektúra bývania, všetko 

to preniká do spôsobu, akým žijeme.12 Technický, odosobnený ráz preniká do životných 

postojov, do vzťahov. A pri tejto istote, jednoznačnosti, sme si prestali uvedomovať, že 

možnosti, spôsoby bytia, aj v rámci svetového diania a politiky, môžu byť iné. 

        Nie je to tak jednoznačné, že by sme žili iba jedným spôsobom. Nedá sa vyhnúť tomu, 

čo nás podstatne zakladá. Nemôžeme sa vyhnúť potrebe domova, prítomnosti smrti, potrebe 

prežiť život zmysluplne a hodnotne. Toto všetko odkiaľsi do našej každodennosti potichu 

prehovára a zanedbanie každej z týchto oblastí môže mať ďalekosiahle dôsledky pre náš ďalší 

život a pre naše vzťahy. Minimálne pociťujeme, že nám niečo chýba. Fink tvrdí, že najväčšiu 

časť života zostávame v pohodlí kultúry, v mravoch a konvenciách, “vezieme sa”, sme v 

každodennosti. A aj keď “podléháme přitahování mocnosti, která se nám jeví jako ‘záhada’, 

mocnosti, která nás vybízí k hledání, tázání a k chápání”13 pretože človek je ten, kto je 

otázkou, záhadou sám pre seba a je ten, koho sa bytostné dotýka, ktorý po bytostnom túži a 

ten, koho bytostné vyzýva, väčšinu života sme od tohto hľadania, pýtania sa a chápania 

vzdialení. Napriek tomu sa táto každodenná istota môže prelomiť neočakávanou udalosťou, 

ktorá prinesie nehostinnú cudzosť, ale tiež pochopenie niečoho podstatného, odkryje váhu 

hodnoty tam, kde sme ju prehliadali a považovali za samozrejmú. Nech je to smrť blízkeho, 

nech je to pocit, že sme niečo premeškali a stratili, či pocit, že sme pre niekoho hodnotní 

práve tým, že vôbec sme. Prítomnosť toho, čo znamená byť, tu je. Aj keď si ju nevšímame, 

pretože „pri-tom“ nie sme, alebo len veľmi málo, častokrát neautenticky, náhradne. 

        Ďalším dôsledkom, ktorý Patočka spomína, je problém, myslíme si, že pre psychoterapiu 

a psychológiu zásadný, problém slobody. Tvrdí dokonca, že rozpor medzi svetom naivným a 

vedeckým je rozporom medzi citom slobody a objektivistickým, čiže kauzálnym 

posudzovaním človeka. V ňom je ľudské konanie odpoveďou na svoje potreby, na sily, ktoré 

na neho pôsobia a on ako bytosť prírodná je im podriadený, je ich otrokom. Kauzalita 

znamená, že človek je pudený, je závislý a ovládaný pudmi, vonkajšími či vnútornými 

(nevedomie a pod.). Tie sú príčinou a naše konanie následkom tejto príčiny, pričom kultúra, 

etika a morálka zostávajú len spoločensky akceptovateľnou normou, ako tieto sily žiť. Sú 

nadstavbou, niečím odvodeným za účelom, aby sme mohli spoločne prežiť. V takomto 

ponímaní sa podľa Patočku vlastne nesmieme cítiť slobodní. Prinajmenšom sloboda nemá ten 

význam, aký jej naivný človek prisudzuje. Nie je spontaneitou rozhodnutí, nie je uvedomením 

bohatstva možností, ale je nezávislosťou na vonkajšom nátlaku. Tým sa mení základný 
                                                 
12 FINK, E. Bytí, pravda, svět, str. 10. 
13 tamtiež, str. 32. 
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životný pocit. Človek žije v predpoklade svojej neslobody, cíti sa odovzdaný objektívnym 

silám, pociťuje sám seba nie ako osobu, ale ako vec, koliesko v stroji. „Aniž vyšel ze sebe 

sama, člověk se zvěcnil, odcizil svému přirozenému životnímu citu a stává se tím, zač se 

považuje, aspoň na povrchu své bytosti.“14 Preto hovoríme o sebaodcudzení. Dôsledkom je, 

že sa spoliehame na „prírodu“, oddávame sa jej impulzom, pričom sa vytráca osobný postoj. 

Patočka  k tomu: „Jelikož nežije sám ze sebe, nýbrž život přijímá, nemá otázka po celkovém 

smyslu v životě vlastně význam, ‘smysl’ je v sledování impulsů, a ty sledujeme automaticky v 

každém případě…Z tohoto snížení citu osobnosti pramení pak, že bledne i pocit ohrožení 

člověka objektivními mocemi, pocit svéraznosti života, že objektivní mrtvo se prostírá i do 

našeho prožívání sama. Vší životní rozmanitostí jako by zazníval jediný tón lhostejné nicoty, 

který činí všecky věci rovny a je jakousi spravedlností životního zdaje s jeho nerovnoměrným 

rozdělením zájmů a nezájmů, světel a stínů.” 15 

    Návrat k pôvodnej skúsenosti, k sebe, a dôvera v túto skúsenosť, obnova autenticity a 

otvorenosti vo vzťahoch, sloboda. To všetko sa stáva v neosobnom svete, ale taktiež v 

psychoterapii a v psychológii, kde blízkosť, dôvera a intimita hrá primárnu úlohu, ktorá sa 

podriaďuje metóde a teórii, ktorá ju redukuje, to znamená nezahrňuje celok a rozmanitosť 

ľudskej existencie, problémom. 

 

 

1.2 Prirodzený svet 

 

        Naznačili sme, že technika a metóda môžu, pri prílišnom dôraze na ne ako na 

smerodajné, objektívne a tým pravdivé, zatieniť ako v psychoterapii či psychológii, tak aj 

v bežnom živote pôvodne prežívanú, autentickú skúsenosť. V psychoterapii zvlášť, jednak 

zatieniť a jednak aj odkryť bez toho, aby sa rešpektoval čas, ktorý je na odkrývanie potrebný. 

Naznačili sme tiež, že technika by nemala byť hlavným vodítkom, ale pomocníkom, keď 

nastane jej čas. Návrat k pôvodnému prežívaniu, k autenticite je odkrývanie toho, ako 

najprirodzenejšie a najpôvodnejšie prežívame svet, v ktorom žijeme. Mohli by sme povedať, 

že je to to, čím najvnútornejšie trpíme a radujeme sa. To však vyžaduje neskrytosť, byť 

pravdivým k sebe aj k druhým, zostať verný svojej pôvodnej skúsenosti. Byť sám sebou 

a pritom byť spoločne s druhými. Alétheia – neskrytosť, je pravdou (v antickom ponímaní), 

                                                 
14 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filozofický problém, str. 19. 
15 tamtiež 
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ako to mnohokrát zdôrazňuje Hogenová.16 Pýtame sa teda, ako pôvodne, autenticky 

prežívame a môžeme prežívať svet, v ktorom žijeme. 

        Téma sveta je prvoradá téma  filozofická, a to z jednoduchého dôvodu. Odkazuje totiž na 

celok, na jednotu mnohosti v zmysluplných súvislostiach, na vzťah. Je témou Husserlovou17, 

keď hovorí o lebenswelt, svete prirodzeného života, tak ako sa nám pôvodne dáva. Je témou 

Heideggerovou18, ktorý poukazuje na svet ako horizont horizontov, na pozadie, ktoré je 

nehmatateľné, ktoré nie je jasné a ohraničené, a napriek tomu je a prepúšťa veci, súcna, do 

svojho zjavu. Je témou Patočkovou19, u ktorého vystupuje do popredia otázka pohybu ako 

najvlastnejšej možnosti ľudskej existencie, ktorá otvára možnosti, ako môžeme svet chápať 

a prežívať. Je témou Finkovou20, ktorý pripomína to, na čo sme zabudli, pretože bytie, pravda 

a svet sú napokon jedno a to isté a priblížime sa k nim cez hru, ktorá je symbolom sveta. 

        Svet je prítomnosťou každodenného človeka, avšak zostáva netematizovaný. Ako tému 

ho otvára až filozofia, ktorá odkrýva jeho povahu a vyvádza nás z jednostranného 

a predsudočného vnímania sveta ako súhrnu súcien, ktoré môžeme pozorovať, skúmať, 

využívať, starať sa o ne a pretvárať. Aj zaobstarávanie seba samého cez veci, ktoré sú pre nás 

potrebné, aj stretávanie sa s vecami, ktoré sú nám ľahostajné, aj okolie, ktoré je práve okolo 

nás, aj to patrí k svetu. Dokonca môžeme hovoriť o svetoch rôznych a osobných. Svet fyzika 

a filozofa, svet opusteného a šťastného, svet tento a svet iný. Nemali by sme však zabudnúť, 

že tento pohľad je len jedným z možností, ako svet vnímať a rozumieť mu. I filozof i fyzik sa 

môžu spoločne stretnúť u jednej veci jedného sveta. Svet, to znamená možnosť stretnúť sa 

u spoločného zmyslu. A to je možné v prirodzenej reči. Tu sa objavuje svet ako jeden pre 

všetkých. Ukazuje sa, že vďaka technickému, neosobnému a neautentickému spôsobu života 

sme stratili citlivosť na významy, ktoré zo sveta prichádzajú a oslovujú nás, resp. im 

rozumieme len na pozadí objektivity, reči systémov a teórií, nie však pôvodnej prirodzenej 

skúsenosti.  Zabudli sme na prirodzenú reč, preto nerozumieme, neodpovedáme na volanie 

významu veci samej. „V mlčení obrovských stromů je přece výzva, pokyn k účasti na oslavě 

veškerenstva“ 21 dodáva Hogenová. 

        Heidegger ukazuje, že človek je vždy pôvodne na svete, je bytím-na-svete, bytie a svet sú 

neoddeliteľné, svet je previazanosťou súvislostí, je v ňom zmysel i účel, pretože nás oslovuje 

svojimi možnosťami, je celkom.  Akákoľvek vec poukazuje na veci iné, pričom si uchováva 

                                                 
16 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 47. 
17 HUSSERL, E. Krize přirozeného světa a transcendentální fenomenologie, str. 178. 
18 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 85. 
19 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 84. 
20 FINK, E. Bytí, pravda, svět, str. 135. 
21 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 8. 
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svoju svojbytnosť. Taktiež každý človek v sebe nosí pôvod ľudí iných a pritom si zachováva 

svoju jedinečnosť. Naplňuje alebo sa míňa so svojimi možnosťami a je postavený pred otázku 

svojho jedinečného životného zmyslu. O tomto kontexte vypovedá každý čin, každá tvár, 

hlas, oči, ruky. Pri pochopení tohto momentu, keď sa ja, druhý, vec či situácia ujednocuje 

v jasnú jednotu, sa nám vyjavuje to zakladajúce, sme v pokušení povedať, to posvätné. Bytie. 

A život ako výkon bytostný, ako výkon smerujúci k naplneniu života zmyslom, so všetkým, 

čo k tomu patrí, i s chybami, blúdením a tápaním, s pocitom stratenia, osamotenia a vlastnej 

bezvýznamnosti. Bytie, aj keď prítomné, nie je na programe súčasného dejinného vedomia, 

napriek tomu je práve tým posledným poukazom súvislostí, horizontom horizontov.22  

Dnešnému človeku chýba to, čím on sám je, nedostáva sa mu jeho vlastného bytia, ako to 

pripomína Fink.23  Bytie ako celok je pre súčasného človeka problémom. Je problémom práve 

preto, že je nehmatateľné, že je objektívne nedokázateľné, a napriek tomu je a môžeme ho 

prežívať. Napokon, každý z nás vždy nejako veciam svojho života rozumieme a 

pravdepodobne tiež máme tušenie, porozumenie o tom, čo znamená „bytostné“. Bytie je 

pozadím ale aj hýbateľom, počiatkom toho, aby veci vzišli do svojho zjavu, boli zmysluplné. 

Je pozadím, na ktorom sa veci ukazujú.24  To, aby vec bola zjavná, po každej stránke, teda aj 

hmatateľná, ale aj zmysluplná, musí sa ukázať, vstúpiť do zjavu, do zmysluplných súvislostí, 

musí sa fenomenalizovať. To je však možné len na nejakom pozadí, na nejakom horizonte, 

ktorý sám však je neohraničený, nemá predmetnú povahu. „Bytostné“ je poslednou 

aproximáciou všetkých horizontov, ktoré umožňujú, aby všetko súcno vstúpilo do svojho 

zjavu.25 Dnešný človek zostáva práve pri predmetnosti, pri technike a to aj v postojoch a vo 

vzťahoch. Heidegger hovorí o Gestell.26 Z vedomia sa vytráca nielen časový kontext 

osobného života, vyrovnanie sa s bolesťou a prijatie svojich vlastných možností, slobodný 

život, ale vytráca sa aj kontext bytostný. Oba napokon spolu súvisia. Fenomenológia 

pripomenula problematiku pozadia, pripomenula, že každá predmetnosť sa musí zjaviť na 

nejakom pozadí. Súčasná veda zostáva pri predmetoch a pravdepodobnostiach, ale skryte 

a neuvedomovane s problémom fenomenalizácie počíta, jej existencia je založená na tom, že 

sa jej predmety ukazujú. 

                                                 
22 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 85. 
23 FINK, E. Vom wessen des Enthusiasmus, str. 10. 
24 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 30. 
25 tamtiež 
26 HEIDEGGER, M. Věda, technika a zamyšlení, str. 22. Gestell Heidegger určuje ako bytnosť modernej 
techniky. Gestell však nie je súhrn prostriedkov, ktorými dosahujeme ciele. Nie je ani technikou samotnou, ale 
jej bytnosťou, preto Heidegger upozorňuje na jeho najkrajnejšiu nebezpečnosť. Bytnosť čohokoľvek, vrátane 
Gestell spočíva v tom, že preniká našimi životmi, preniká našim myslením a cítením. A jeho charakter je taký, že 
nás stavia do pozoru a požaduje, aby sme sa k svetu okolo nás stavali  v spôsobe využitia a použitia. Všetko 
v ňom sa odkrýva vo svojom použití. 
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        Čo znamená stretnúť sa u jednej veci spoločného sveta?  Zotrvávanie na určitých 

postojoch bez schopnosti načúvať postojom iným, z nás robí neautentických ľudí. Niečo 

strácame tým, že nie sme schopní ani ochotní vstúpiť do dialógu. Rezignujeme tým na reč, na 

načúvanie. Ale pravda situácie, vzťahu, pravda ako bytie sa vždy ukazuje práve v otázkach, 

v riziku pýtania sa, ktoré je vedené po pravdivosti a nie snahou presadiť sa, nie snahou 

uplatniť svoju moc. Autenticita sa rodí v dialógu, v živom vzťahu, či už k sebe alebo 

k ostatným. Auto-ens znamená „tá vec sama“.27 A vec sama je práve fenomén, to tretie, čo 

v živom dialógu vzniká, to, čo     dialóg vedie. Tak sa stávame autentickými práve v živých 

vzťahoch, ktoré prežívame a pomenúvame, privádzame k reči. Autentickými sa stávame 

v pohybe, v tzv. počiatkovaní seba samých, v stretnutí sa u veci samej v otázkach, ktoré si 

kladieme a do ktorých sme kladení. V tom spočíva napokon princíp prirodzenej 

psychoterapie. Otvorenosť a sloboda je možná len na tomto základe. Na otvorenosti voči 

zmyslu, ktorý nás oslovuje. 

        Pravda nie je  pevne daná, aj keď vždy jej prežívanie aproximuje k jednému. Pravda sa 

rodí, vzniká. „Pravda sa definuje ako proces revízie, korekcie a prekonávanie seba samej a 

k tejto dialektickej operácii dochádza vždy uprostred živej prítomnosti...Lebo pravda nie je 

predmet, ale pohyb, a jestvuje len ak ho ja skutočne vykonávam.“28 Preto prirodzenosť 

odkazuje k tomu, že sa niečo „pri-rodzuje“, sme vlastnými svedkami tohto pohybu, sme pri 

rodení. Vždy sa jedná o jedno a to isté. Dotyk s celkom, dotyk s prameňom, ktorým sme. 

Živosť, aktivita, autenticita je zaručená týmto počiatkovaním, návratom k pôvodnému, 

slobodnému prežívaniu, k vernosti sebe, z ktorej vychádza slobodná spontaneita a voľnosť 

zachovávajúca rešpekt a zároveň uctievajúca hodnoty. Tento vzťah, vzťah, ktorým sme my 

sami, autentické prežívanie vzťahov so svojimi blížnymi, riziko vstupu do vlastnej 

subjektivity, to je náš prirodzený svet. Náš prirodzený život odkrýva tento celok, rozumie mu, 

vzájomný vzťah je prameňom hodnôt, vyživuje nás a odvíja sa od neho zmysel nášho života 

vôbec. Prirodzený svet, to nie je len „tam vonku“, prirodzený svet je vzťah, pôvodný 

autentický vzťah. Je to živá prítomnosť. Človek sám je prirodzeným svetom, sám je 

poukazom a tvorcom súvislostí, sám participuje na celku a sám môže tento celok obsiahnuť. 

Ako jedinečný sa môže slobodne vzťahovať k tomu, s čím sa stretáva a jedinečne to prežívať. 

Myslíme si, že práve tento pocit je alfou a omegou psychoterapeutickej liečby. Prebudiť ho, 

začať mu dôverovať a ukotviť ho v atmosfére slobody a zodpovednosti, lásky a rešpektu 

vedie k tomu, aby druhý mohol začať žiť slobodne ako ja spolu s druhými a byť sám sebou. 

V tomto zmysle budeme pojem „prirodzený svet“ v práci používať.  Prirodzený svet ako svet 
                                                 
27 PALOUŠ, R. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky, str. 15. 
28 LYOTARD, J. F. Fenomenológia, str. 42. 
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pôvodnej skúsenosti toho, čo a ako človek svoj život bezprostredne žije, cíti a prežíva. 

Samozrejmou námietkou môže byť, že každý človek, každá kultúra, má svet iný. Inak sa 

naňho pozerá, žije a vyznáva iné hodnoty. To, čo môže byť podstatné pre kultúru našu, je 

nepodstatné pre inú. Je potom vôbec možné hovoriť o jednom celku? O niečom spoločnom, 

čo spája? O svete prirodzeného života „očisteného“ od nánosu kalkulácií, neosobnosti, 

cudzoty? Aby sme porozumeli pluralite svetov na pozadí sveta jedného, je potrebné vysvetliť 

samotný pojem prirodzenosti. 

 

 

1.2.1 Prirodzenosť a pohyb 

 

        Naznačili sme, že zjavovanie do tvaru, tvarovanie sa, tak ako aj rodenie sa pravdy 

v dialógu, do ktorého sa vystavujeme, naša autenticita ako živý a otvorený vzťah, súvisí 

s pohybom. Kratochvíl ukazuje, že grécke fysis je postverbale od  fyomai, ktoré znamená 

rodím sa. Fysis znamená prirodzenosť a jej znakom ( ako i znakom pohlavnosti, ktorá je 

jedným z jej významov) je intimita, spontaneita, moc času.29  Latinským prekladom gréckeho 

fysis je natura, teda to, čo patrí k rodeniu. A nátura odkazuje k povahe. Naša povaha je tak 

„prostriedkom“ k vzniku, rodeniu a rastu. K poznaniu. A rast je i nárastom možností ako žiť. 

A dodajme, že na pozadí smrti, ktorá paradoxne ako zánik (a prerod) k pohybu 

neodmysliteľne patrí. Na inom mieste Kratochvíl upresňuje, že prirodzenosť sa používa 

v dvojitom význame podľa toho, či toto slovo umožňuje plurál.30 Tak v prípade jednotlivosti 

prirodzenosť znamená to, čo vzniká ako zanikajúce, čo vzniká až do svojho konca a súčasne 

svojim vznikom zaniká. Prirodzenosťou vznikajúca vec tiahne k svojim charakteristickým 

tvarom, to patrí k jej pohybu, pričom sa stretáva s pôsobením a zároveň sama pôsobí. 

Znamená to, že účasť veci na niečom spoločnom nie je zanedbateľná, zároveň by však 

spoločné fungovalo v nejakej a nejakým spôsobom viac alebo menej inej forme ďalej. 

V plurále, ako napríklad pri slove príroda, prirodzenosť znamená vzájomnosť vznikania 

a zanikania, prostredie vznikania a zanikania, prostredie zmien a diferencií, ovplyvňovania 

a príbehu.31 

                                                 
29 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody, str. 12. 
30 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie mezi mýtem a vědou, str. 455. 
31 Prirodzenosť podľa zmienených určení tvorí jadro psychoterapie. Zároveň sa z týchto určení ukazuje, že 
psychoterapia je pôvodne vec časová a pohybová, pričom k času a pohybu patrí ako zásadná možnosť 
vzájomným ovplyvňovaním a zmenami tiahnutie k vlastnému a jedinečnému tvaru vzťahu, jednotlivca či 
skupiny.  
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K prirodzenosti tak patrí pohyb, pre ktorý je charakteristická zmena a vzťah. Zmena a vzťah 

v zmysle vystavenia sa prežívaniu, ktoré jediné môže poodhaliť, odkryť význam toho, čo nás 

oslovuje. Prežívanie, to čo cítime a s tým neoddeliteľne spojené naše myslenie, a to všetko 

v otvorenom vzťahu k tomu, čo sa s nami stretáva. Tak môžeme prežívať svoj pohyb 

v prírode, ticho západu slnka, ale aj atmosféru miest a príbytkov, takto môžeme prežívať to, 

čo nám druhý hovorí a chce povedať a účastniť sa na tom, či už ústretovosťou alebo 

sebavymedzením. Táto otvorenosť dnes podstatne chýba. Sme naopak v pokušení sa zaistiť, 

mať istotu pravdy aj vo vzťahoch aj v poznaní. Vedecká objektivita, systém a technický vzťah 

si na túto pravdu nárokujú, chcú istotu, pričom zabúdajú na to, že ich základy predsa 

vychádzajú zo zmienenej prirodzenosti, z túžby po poznaní, z hľadania. Áno, veda poskytuje 

istotu a pravdu, avšak len v obmedzenom okruhu sveta, len v jej redukovanej reči. 

Prirodzenosť, pohyb, je  základ, podstata nášho existovania vo svete. Vlastným pohybom sa 

vzťahujeme a prežívame prirodzený svet. Originalita pohybu sa prejavuje v našej moci, 

v našich možnostiach, v našej výpovedi o bytí. Prirodzenosť rastliny sa prejavuje v jej moci 

byť liečivou, prirodzenosť luku sa prejaví vystrelením šípu a prirodzenosť lýry hrou.32 Ako sa 

prejavuje naša prirodzenosť? Domnievame sa, že sa rodí v najhlbšej intimite, v najdôvernejšej 

chvíli, v ktorej si môžeme dovoliť byť sami sebou. Tu sa rodí osvojovanie si vlastných 

možností byť sebou. Aj ich zneslobodňovanie, pokiaľ je táto intimita zneužitá a ľudská 

sloboda a dôstojnosť znížená. Preto je tak dôležité vrátiť sa v psychoterapii k intimite, z ktorej 

sa bude odvíjať nová, slobodná vzťahovosť. K prirodzenosti treba človeka otvoriť, pretože je 

mocou, ktorá vyrastá zo skrytosti. Otvára sa vo výkone umeleckého diela, v bytostných 

otázkach, v hre, ktorej sa oddáme a zabúdame na seba. V hre, v ktorej sa „darujeme“  

presažnému, a nechávame presažné, nech rozhodne podľa svojej vôle. V hre je všetko vložené 

do teraz.33 Prirodzenosť a prítomnosť spolu úzko súvisia. Otvára sa i v bytostnej úzkosti a v 

smrti, ktorá nás prinavracia k sebe. Napokon, otvára sa v láske. Vo všetkých týchto prípadoch 

sa dotýka tajomstva, ktoré odkazuje k celku.  Práve pre toto je potrebná dôvera, otvorenosť, 

spontaneita, sloboda a intimita. Pretože práve tie nás otvárajú k prirodzenosti našej. 

Minimálne nás provokujú k prejaveniu sa a tým zúzkostňujú. Autenticita neľpie na veciach, 

predsudkoch, vzťahoch a statuse. Ukazuje na rozdiel medzi bytostným a vlastníckym. Nemá 

úzkosť, pretože nemá čo stratiť. Práve naopak. Vlastníctvo v akejkoľvek forme, myslíme tým 

snahu držať sa niečoho, hmotného, duševného alebo duchovného,  a z toho vyplývajúce 

úzkosti najrôznejšieho druhu poukazujú na neautentickosť, na to, že sa musíme niečoho držať, 

pretože naše vlastné jadro je z nejakého dôvodu  „ne-mocné“, v ústraní či v zabudnutí. 
                                                 
32 tamtiež, str. 44. 
33 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 26. 
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        Život je pohybom na ceste, tvrdí Heidegger, a my na nej ideme k svojmu cieľu, k zmyslu 

života, ktorý vzchádza zo spoločného horizontu bytia.34 Zmysluplnosť je problémom nášho 

života. Nemyslíme tým, že sa stále potýkame s tým, aký zmysel nášho života je, ale že sa tejto 

otázke nemôžeme vyhnúť. Patrí k nám, je špecificky ľudská. Náš pohyb na našej ceste, to je 

vlastne naša odpoveď na to, čo je pre nás hodnotné a teda zmysluplné. Preto pohyb 

a zmysluplnosť tak úzko súvisia, bez nej by bol len bezcieľnym blúdením. Pohyb je teda 

intencionálny, smeruje ku svetu  tak, ako je intencionálna celá naša existencia. Náš život je 

vždy príbehom nášho usilovania a hľadania, snahou o naplnenie. Preto je človek a svet 

nerozlučne spojený, sme vzťahom ku svetu a svet je vzťahom k nám. Svet, dianie nás vyzýva 

k naplneniu chvíle, k participácii, k zaujatiu osobného, autentického postoja. Heidegger  

rozlišuje dva základné postoje, ktoré ku svetu zaujímame. Naša cesta vedie k horizontu a to, 

čo je za týmto horizontom, to sa nedá vypovedať, pretože to nie je predmetnej povahy. 

Napriek tomu to tušíme. Pokiaľ to zahrnieme do svojho života, budeme môcť hlboko prežívať 

prítomnosť. 

        Druhý postoj, postoj väčšinový, ostáva práve pri predmetnosti, pri veciach, ktoré sú pri 

tejto ceste. Je to postoj konzumného človeka, jeho existencia je práve v týchto veciach. 

Schopnosť ich získať a zaistiť sa nimi, je jeho potvrdením. Opäť pripomíname, že vecami 

nemyslíme len predmety. Vecnosť je spôsob, akým žijeme, spredmetňujeme, izolujeme  

a pod.. Tak aj duchovný postoj, viera, ktorú síce vykonávam, ale nežijem, môže byť 

predmetná. Toto rozlíšenie na postoj predmetný a bytostný je určujúce. Dospieva k nemu 

Buber35, pre ktorého je svet dvojaký, buď v bytostnom vzťahu Ja-Ty alebo v predmetnom Ja-

Ono, a dospieva k nemu Fromm36, ktorý vo svojom neskorom diele opisuje dve základné 

ľudské zamerania, a to mať a byť.  Oba spôsoby k nám prináležia. Aj Buber ukazuje, že pre 

vzťah stretnutia, ktorý je svojou povahou bytostný, pretože náš najvlastnejší život je bytostné 

stretávanie,  je príznačné, že má svoju aktualitu a latenciu, ktoré sa striedajú, pričom latencia 

je časovo podstatne dlhšia ako aktualita. Aktualita znamená vzťah ja-ty v pravom slova 

zmysle, stav latencie je prechodom do vzťahu ja-ono.  

        To, čo je pre naše úvahy dôležité je, že na tejto ceste môžeme voliť. Že sme slobodní. 

Naša sloboda je predpokladom pohybu k. Musíme však zobrať do úvahy jej obmedzenie, 

pretože sme narodení do určitej doby, do určitej rodiny, do určitej kultúry, ktorá v úzkom či 

širokom kontexte viac alebo menej zneslobodňuje. Sme vrhnutí do situácie, tvrdí Heidegger.37 

                                                 
34 HEIDEGGER, M. On the way to language, str. 93. 
35 BUBER, M. Já a Ty, str. 7. 
36 FROMM, E. Být nebo mít?, str. 20. 
37 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 209. 
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Sú to naši najbližší a spoluľudia, ktorí nám otvárajú a tiež uzatvárajú možnosti nášho života. 

Možnosťami pritom myslíme určité výzvy, ktoré ako existencia môžeme prevziať. Kultúra 

isté životné možnosti uprednostňuje, isté opomína, isté potláča a prekrúca vo svoj prospech, 

niektoré ostávajú v zabudnutí, iné ostávajú autentické.  

        Sloboda je predpokladom jedinečnosti, osobnosti. Je uvedomením, že cesta, po ktorej 

ideme, je práve naša. Nájdenie zmyslu života je osobným zápasom vyznať sa v spletí 

možností, je to hľadanie, rozpoznanie a prijatie tých svojich ako práve tých svojich. Preto je 

život bytostným výkonom, preto sú dôležité bytostné otázky ako Patočkova starosť o dušu. 

Nájdenie zmyslu života znamená vyjsť z neautenticity, z implantovaných a nepravých 

možností, v ktorých žijeme. Sloboda je tak rozpoznaním toho, čo mi je vlastné a čo nie. Je 

tušením a vierou v pravé medzi nepravým. To však nestačí. Je rozhodnutím a činom, výberom 

nejakej možnosti medzi možnosťami inými. A to je riziko a neistota budúceho. Aj 

nerozhodnutie je voľbou. Sloboda a vina sú si blízko.  

        Aká je súvislosť pohybu a možností? Čo sa odráža v každom čine? V každej tvári? Život 

má byť uskutočnením toho, čo znamená byť sám sebou, naplniť svoj životný pohyb, svoje 

možnosti. Byť „u-skutku“ vlastných síl, vlastnej moci k niečomu, vlastných možností skrz 

našu autenticitu. A to vždy v spolubytí s druhými v jednom spoločnom svete. Týmto 

„skutkovaním“ seba sa stávame skutočnými.  Nemali by sme pritom zabudnúť, že život ako 

uskutočňovanie je existenciou, je „vy-vstávaním“ zo seba do sveta významov, je 

otvorenosťou, vzťahom, intenciou k. Vedomie slobodne osvojených hodnôt, ktoré vychádza 

zo skúseností, z ich prežitia, to je prirodzený svet. 

        Autentické prežívanie ako cesta k životu v pravde je  počiatkovaním. V autenticite sa 

odkrývame a odkrývanie je pohybom smerom von a súčasne k sebe, k pravde vlastného života 

i vzťahu, ktorý žijeme. Preto vždy nesie sebaporozumenie. Sloboda a autenticita nespočívajú 

vo voľnosti povedať to, čo si myslíme bez ohľadu k tomu, komu hovoríme. Vyjadriť hnev 

ešte neznamená slobodu a autenticitu.  Tie sú možné práve v akte sebaporozumenia, sebacitu 

a jeho vyjavenia. Tak v hneve môže byť zároveň smútok i bolesť, čím sa hnev stáva 

zrozumiteľným.  

    Autenticita je zjavovaním sa toho, kým sme. Z čoho sa skladá pohyb podľa Aristotela? 38 

Myslíme si, že je pre zdravý a slobodný vývin jedinca nesmierne dôležité, aby grécke arché – 

počiatok, to, čo obnáša potenciál toho, čo je v možnostiach, arché rodiny, najbližších, ktorých 

postoj k nám je povahotvorný a slobodotvorný, bol v súlade s arché nás samých, toho, kým 

potenciálne môžeme a máme byť, pokiaľ máme prežiť plnohodnotný život. Pokiaľ to tak nie 

                                                 
38 ARISTOTELÉS. Fyzika. 
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je, život sa stáva bojom, hľadaním seba, mnohokrát utrpením z neslobody 

a z problematických vzťahov, ktoré sú jej dôsledkom. „Obrátit se k minulosti znamená snahu 

o porozumění sebe z počátku. Protože jedině takto nalezneme pramen pro energii nutnou 

k řešení toho, co prožíváme jako bazální problematičnost.“39 Arché smeruje k telos, k tomu, 

čo je zmyslom nášho života, zmyslom životného pohybu. Tento pohyb v sebe obsahuje to, 

čím sa uskutočňujeme, čo myslíme, čo cítime, lásku aj nenávisť atď.. Aj naša nepohyblivosť, 

lenivosť, nerozhodnosť, sú priváciou pohybu. Telos je to, k čomu má život smerovať, čo je 

niekedy tak ťažké vyjasniť, najmä vtedy, keď mu zamedzuje a zakrýva ho arché a telos 

kultúry a rodiny. Resp. vymedzuje, odkrýva a snaží sa implantovať iba určité hodnoty, pre 

ktoré sa oplatí obetovať životný čas. A naopak, domnievame sa, že pri sebanájdení v intimite 

láskyplného prostredia, ktoré dodáva dôveru v slobodné sily druhého, v sprítomnení arché sa 

vyjasňuje nový a sebe vlastný životný zmysel. Zdá sa, že počiatok a koniec našej životnej 

cesty sú si blízke, pričom platí, že tak ako nič nemôže nahradiť našu jedinečnosť, nik nás 

nemôže zastúpiť v úlohe vyjasnenia a naplnenia životného zmyslu. 

        Naše konanie na tejto ceste je energeia a v ňom v rámci svojej slobody musíme voliť 

z rôznych možností, z dynamis. Výsledkom je napokon čin, ergon. Voľba možností je to, čo 

otvára a uzatvára možnosti iné. Skrz možnosť, ktorú zvolím, sa mi otvárajú možnosti nové, 

ktoré podporujú tú zvolenú a uzatvárajú tie, ktoré som nezvolil. Podstatným určením tohto 

celého pohybu je entelecheia, vnútorný účel, vnútorná tendencia k naplneniu pohybu.40 

        Fenomén svet v sebe obsahuje všetko, s čím sa môžeme stretnúť, je okruhom našich 

možností. Preto je človek bytím-na-svete, naplnenie jeho života je od sveta neoddeliteľné. 

„...mé bytí, život, je odkázán na to, abych jej ‘vedl’, prováděl v možnostech, s nimiž se 

ztotožňuji tím, že je konám = realizuji.”41 Na to však, aby som konal, musím disponovať 

niečím, prvotnou, privilegovanou možnosťou pred všetkými ostatnými. A to je pohyb. Pohyb 

konštituuje súcno, činí ho zjavným. Vďaka nemu môžeme svedčiť o Celku, o svete i o sebe. 

Práve on ho skrz naše vzťahy k veciam, k ľuďom , odkrýva. „Pohyb je uskutečňováním 

možností. Realizace svých možností znamená realizaci toho, z čím povahy věci nejen pro sebe, 

nýbrž i pro věci jedině člověk může být.“ 42 

 

 

 

                                                 
39 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 22. 
40 V stati o základoch rogersovskej psychoterapie ukazujeme, že entelecheia je to, čo Rogers nazýva   
aktualizačnou tendenciou, vnútornou silou, ktorá je predurčená k rastu nás samých. 
41 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 219. 
42 tamtiež, str. 229. 
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1.2.2 Pohyb, život, svet 

 

        Ako porozumenie svetu, pohyb a možnosti spolu súvisia? Ako svet môže byť vnímaný? 

Patočka  v súvislosti s prirodzeným svetom rozlišuje tri základné pohyby.43 

 

 

1.2.2.1  Pohyb zakotvenia 

 

        Prvotný pohyb, a myslíme si že tak, ako aj posledný, sa týka vzťahov, ktoré sú pre náš 

ďalší život, pre naše blízke spolunažívanie s druhými, určujúce. „Ja“  sa utvára, žije a „dýcha“ 

vždy na pozadí „Ty“ a „My“. Dieťa je odkázané na starostlivosť svojich najbližších. Oni sú 

jeho svet, jeho ochranou pred svetom veľkým, vonkajším, do ktorého bude postupne prenikať. 

Pre ľudský rast je nevyhnutné bezpečie, tento chránený priestor. Ak ho nemáme, následky 

môžu byť fatálne a celoživotné, pretože svet, jeho drsnosť a cudzosť na nás dopadá priamo,       

a my ako deti nemáme kapacitu ho uniesť, sme  ním zahltení a v ňom stratení. Dieťa, ktoré 

pocíti domov ako bezpečné miesto, v ktorom môže byť také, aké je, pocíti tiež svet ako 

domov, ako miesto dôvery a spoločnej jednoty. Dieťa je odkázané, je bezmocné. Nechávame 

sa akceptovať tým, že sa ukazujeme vo svojej odkázanosti. Zo sily prijatia sa odvíja 

otvorenosť a uzamknutosť našich možností. Dieťa nemá inú možnosť ako prijatie seba 

samého v tom, do čoho je postavené a v čom ono samo svojimi blížnymi je prijímané. Je to 

podmienka toho, aby prežilo. Výraz a pohyby matky sú výrazom a pohybom prijatia 

a odmietnutia. To je reč, v ktorej dieťa žije. „Jako jsem já nejen vidoucí, nýbrž nerozlučně 

s tím viděný, tak jsou druzí nejen vidění, nýbrž i viděni jako vidoucí. Mé bytí je původně bytí, 

které se nechává přijmout, jehož pasivita apeluje na cizí činnost, jehož vyzařování si žádá cizí 

nitro – pochopení nitra, činnosti, života, se objevuje prvotně v podobě ty.“44 Prijatie 

a neprijatie je povahotvorné, resp. „slobodotvorné“. Dieťa je na prijatí závislé, a preto 

manipulácia s láskou, dôverou a slobodou prináša zmienené uzamknutie možností byť 

slobodným, vnímať určitý, pre náš život však podstatný okruh vecí, situácií a vzťahov. Tu sa 

tvorí významná a podstatná časť našich zranení. Zabudnutie na zranenie, ktoré pretrváva, 

uzatvára našu účasť na svete, spôsobuje to, že zostávame uviaznutí v minulosti, postoje 

a správanie zostávajú detské, pretože sme si ešte neosvojili slobodné, sebe primerané spôsoby 

vzťahovania. Človek, ktorého porozumenie zostáva uviaznuté v minulosti tak nerozumie 

                                                 
43 PATOČKA, J. Prirodzený svet a fenomenológia, str. 27-73. 
44 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 235. 
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významom a situáciám, ktoré prináša prítomnosť. Tak naše vzťahy s blízkymi utvárajú naše 

predporozumenie svetu. „Obličej blízké bytosti, její výraz se stává obličejem světa, pohledem, 

který k nám obracejí věci, tím, jak zjevující se věci se na mne ‘dívají’.” 45 

        Pohyb smerom zvnútra von je pohybom od celku cez individualizáciu opäť k celku, 

pričom jeho potreba nás sprevádza po celý život. Prvotný celok je jednota matky a dieťaťa. 

Dieťa je v ňom cele a úplne a jeho pohyb von je sprevádzaný opätovným návratom k matke, 

k istote, k bezpečiu, k pocitu, že sa môžeme spoľahnúť. Je to postupné odpútavanie 

a rozširovanie hraníc, obdobie bohatých a intenzívnych drám, aj keď netematických a preto 

tak ľahko podliehajúcich potlačeniu a zabudnutiu. Poznávanie a osvojenie sveta sa pritom 

deje cez hru a tá je spôsobom, príležitosťou, ako sa priblížiť celku počas celého života. 

Mnohokrát v živote sa stretávame s príležitosťami, keď sa tento celok stáva aktuálnym. 

V príležitosti spojenia s druhým, v náhlom pochopení niečoho podstatného, v okamihu 

rozhodnutia, ktoré je najslobodnejšie naše, ale aj v dotyku so smrťou. Prijatie ukazuje, že sme 

celoživotne vo svojej ľudskosti odkázaní na druhých či na životný zmysel a presah, i tam sa 

jedná no prijatie. Sme odkázaní na spojenie s nimi. Prijatie ukazuje, že nikdy nie sme plne 

samostatní, že nie sme objektom medzi objektmi. „Individuované jsoucno nepřestává 

pociťovat svou neúplnost, nepřestává chápat svou konečnost, své bytí jako nedostatek. Je to 

tím citelnější, čím více je člověk bytostí světovou – tou, která všecko jiné může nechávat být, 

právě v tomto ‘nechat být’ se od všeho takého odlišuje, odděluje, rozhraničuje – to je náš 

způsob individuace : být na světe, vztahovat se k němu odhalováním jednotlivého. Právě v 

plnění běžných funkcí se necítíme existovat a tento nedostatek pocitu existence je opět sám 

pociťován jako mezera – a právě tento nedostatek mizí, jakmile jsme akceptováni, přijati 

druhou bytostí, pro kterou je pouhé bytí druhého vyplněním. V očích druhého začínám 

existovat sám, a vyvrcholením této vzájemnosti je extatická slast, v níž sebe pociťuji jen jako 

přijatého druhým a druhého jako přijatého mnou, kde nastává překročení ze života do života 

– to druhé, svět mimo mne, se vtělilo v bytost schopnou přijmout mne v jeho jménu. A právě 

tímto vzájemným podepřením, tímto překlenutím vysazenosti do mraku cizoty, odpovídá na 

výzvu mé nejhlubší, mé celkové potřebnosti… Milujeme nikoli stránky a charaktery, nýbrž 

bytost v jejím bytí – a hluboký, opravdový vztah nemůže kompromitovat žádné zklamání a 

žádná zrada. Tak se ukazuje pohyb zakotvení skutečným vystoupením z temné noci na světlo 

dne, v němž má život svou chvíli, kde věci se mohou ukázat v tom, čím jsou, neméně než my 

sami. Reflexe v oblasti zakotvení ukazuje, že jejím elementem je nahodilost a jejím přirozeným 
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ideálem proto štěstí. Štěstí je zároveň naplnění i  nahodilost.” 46  Tak kontakt s druhými je 

stred nášho sveta, prvotný a najdôležitejší komponent prirodzeného sveta. Dáva životu 

najvlastnejší obsah, jeho hlavný zmysel, či dokonca celý zmysel. 47   

        Na záver uveďme, že v Patočkovom poňatí je pohyb vždy pohybom vzhľadom k 

niečomu, čo je nehybné. A to je v tomto prípade Zem. Má silu a moc, vyživuje. Na nej 

závisíme základným rytmom svojich telesných potrieb. Je pevnou pôdou pod nohami, je 

blízko, je živná. Doplňme, že zem  symbolicky odkazuje na ženský element a prijatie. 

Empatia a láska sa vzťahujú k reči ženy, k miestu, kde možno zotrvať, zastaviť sa a spočinúť. 

 

 

1.2.2.2  Práca a boj  

 

        Získané a osvojené možnosti prvého pohybu slúžia v prospech individuácie a sebevlády. 

Tento pohyb zatlačuje prvý do neaktuálna. K osamostatneniu patrí schopnosť sa o seba 

postarať, uživiť sa, obstáť pred tým, čo život žiada. Vidíme veci v ich službe nám a 

rozumieme sami sebe ako tomu, kto obstaráva, kto vie obstarávať. Sme tými, ktorí majú 

určitú úlohu a rolu. A moc, ktorú môžeme využiť v tomto obstarávaní, v zaisťovaní. Tento 

pohyb je aj pohybom sebapredĺženia, sebapreniknutia do vecí a do sveta, pričom zotrváva pri 

výkone, pri moci a manipulácii, pri zvecňovaní – všetky tieto kvality sú pre tento pohyb 

účelné. Dôsledkom je však zabudnutie na celok, svet sa rozpadol do častí, do vecí, do 

objektov a my sa stávame jedným z nich. Zabudnutie spôsobuje, akoby práve toto bol pravý a 

pôvodný svet človeka. Čo je príznačné, že tu dochádza k obratu zmyslu, k odklonu od 

pôvodných hodnôt a k príklonu k hodnotám moci, výkonu, schopností a individuality v 

kontexte využiteľnosti. Už na nás nespočíva láskyplný pohľad akceptácie, ale chladný odhad 

spôsobu, ako veci i ľudí použiť. “Jsme nyní použitelní a v této použitelnosti k dispozici. Jako 

použitelní jsme zároveň vystaveni dispozici uživatelů. Jsme jedni pro druhé užívající 

uživatelé…Život není pouhé lhostejné trvání, nýbrž ustavičná potřebnost, odkázanost na 

životní funkce, které musí být uspokojovány buď sebou samým, nebo druhými. Toto 

uspokojování z jednostranného se stává nyní vzájemným; navzájem si zprostředkujeme 

vnějšek, jehož užíváme, navzájem se používáme. Je zde vzájemná vazba k sobě a vazba 

k věcem; vazba složitě zprostředkována a většinou nerovná.“ 48 

                                                 
46 tamtiež, str. 235. 
47 PATOČKA, J. Prirodzený svet a fenomenológia, str. 52. 
48 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 242. 
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        Práca je čelo človeka obrátené k veciam a boj je čelo obrátené k ľuďom. Základná 

situácia tohto pohybu je previnilosť, útlak a utrpenie, ktoré vychádzajú z toho, že si každý 

musí vydobiť svoje miesto. Vždy je tu ujma,  preto previnilosť. Domnievame sa však, že táto 

previnilosť je možná len na pozadí vedomia onoho „my“, či Ja-Ty, ktoré sa zakladá v prvom 

životnom pohybe. Ak chýba toto ukotvenie, ak chýba zakorenenosť v spolubytí, vina sa 

nepociťuje ako vina, ako to môžeme pozorovať napr. u určitých porúch osobnosti.  

        To, že v dnešnom svete chýba domov a bytostná blízkosť, cítiť. Paradoxne vo svete, 

ktorý poskytuje systém, logiku, kalkuláciu, je pociťovať chaos a nezvládnuteľnosť, ktoré sú 

výsledkom neprítomnosti podstatného. To je prevládajúci pocit dnešného človeka. Patočka 

dodáva, že svet je miestom „kde je hmatatelné nahromadění služeb, prostředků život 

prodlužovat a množit jeho možnosti, a kde se nicméně stupňuje nepřítomnost hlavního.“ 49 

        V dnešnom pohybe sa mení aj povaha referentu – zeme. Zem je tak zvecnená, je 

využiteľným zdrojom energie, je pomocníkom k našim potrebám, avšak vytratila sa úcta k nej 

ako pomocníkovi a domovu. 

 

 

1.2.2.3  Život v pravde 

 

        Život znamená životný pohyb, a to je zjavovanie, je to vzchádzanie do tvaru, utváranie, 

ktoré je v prípade rastu uskutočňovaním svojich bytostných možností. Pravda je  vec sama, 

samotná povaha veci, inak povedané jej neskrytosť, alétheia, ako je to v odkaze antiky. Tak 

to, čo sa dáva tak, že je neskryté, čo sa dáva vo vlastnej povahe, sa dáva pravdivo. Život 

v pravde znamená vstup do tejto neskrytosti, do osobnej neskrytosti, do otvorenosti, ktorá má 

priniesť jedinečný tvar a ten nie je ničím iným ako autentickým bytím vo svete v spoločnej 

jednote a jednoduchosti. V tomto pohybe ľudskej existencie, ktorý je podľa Patočku zo 

všetkých pohybov najvýznamnejší a najdôležitejší, ide teda o to, aby sme sa videli 

v najvlastnejšej ľudskej podstate a možnosti. A to je naše pobývanie na tomto svete, v ktorom 

je zároveň vzťah k bytiu a k univerzu. Je tu prelom, vhľad, premena väzieb k vlastnému 

životu na základe pochopenia toho najdôležitejšieho. Zatiaľ čo v druhom pohybe sa naše Ja 

potvrdzovalo vo vlastnom výkone, moci a zabezpečení, tu prestáva mať svoju aktuálnosť 

a paradoxne tým nadobúda na sile, na priezračnosti, je jasné. Preto je to pohyb sebazískania 

sebavydaním a sebaodovzdaním sa tomu, čo sa ukázalo a ukazuje v živote skutočne podstatné 

                                                 
49 tamtiež, str. 243. 
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a pravdivé.50 Ide len o to sa nechať osloviť, byť otvorený k bytostnej výzve, k odpovedi, 

k možnosti vidieť veci inak. „Mé jsoucno už není definováno jako bytí pro mne, nýbrž jako 

jsoucno v odevzdání, jsoucno, jež se otvírá  bytí, jež žije proto, aby věci byly, ukázaly se tím, 

čím jsou – a rovněž tak i já a druzí. To znamená: život v odevzdanosti, život mimo sebe, 

nikoliv pouhá solidarita zájmů, nýbrž úplný obrat zájmů – nežije se jíž v tom, co odděluje 

a zavírá, nýbrž v tom, co spojuje a otevírá, protože je to otevřenost sama.“51  Čo prežívame 

a čo cítime? Dôležitá je blízkosť, zdieľanie, vidíme zrazu druhého v jeho hodnote. Trebárs 

v tom, čo odovzdáva vo svojom spolubytí, napríklad len tým, že je ochotný nám načúvať. 

Alebo tiež v tom, že spoločne nežije, v ľútosti k nemu, pretože nežije niečo, čo neodvratne 

patrí k jeho ľudskosti. Dôležité je stretnutie sa, prítomnosť ako príležitosť prežiť život 

v živých, prítomných hodnotách. Jednoduchosť odkazuje k jednému duchu. Tu sa prebúdza 

vina z toho, že v zabudnutí na bytie sme niečo premeškali. Pripomína sa smrteľnosť, ktorá je 

pozadím života. Náhle pochopenie toho podstatného sa však nemusí udiať len tvárou tvár 

konečnosti, smrti ako to popisuje Patočka. Sú chvíľky, okamihy, ktoré nás z každodennosti 

vytrhávajú a pripomínajú nám naše založenie, ktoré nás volá späť k sebe, k účasti k sebe, 

ktorá je účasťou na bytí. Zjaví sa, zachveje sa, otvorí sa a opäť odíde. Okamih lásky, 

tvorivosti, pocitu celku, keď spoločne tvoríme s niekým dielo a zrazu sa v tom spoločnom 

stretneme. V tichu to v tom okamihu spoločne vieme. Preto to dojatie. Dojatie je totiž príchod 

toho dávno očakávaného, toho túžobného, chýbajúceho. Preto tie slzy, ony totiž to ukrývané, 

to silne prežívané a osamotené vyplavujú von. Ony volajú k účasti a sú účasťou samotnou. 

Preto tá túžba po objatí. Chvíľa spočinúť, oddýchnuť v spoločnom a potom opäť pokračovať 

ďalej, sám za seba. Slzy sú vstupom do zjavu, v slzách človek ukazuje, kým je. 

       Je pozoruhodné, že pokiaľ zažívame tento pocit, napriek tomu, že sme ho doposiaľ 

neprežili, je nám dôverne známy. Nájdenie seba skrz bytostné stretnutie s druhým človekom. 

Sme to my, tak dlho to tu, pri nás bolo, a nevedeli sme o tom.  

        Je otázkou, či paradoxnosť nepatrí k charakteru ľudskej existencie. Naše „ja“ sa 

ustanovuje, tvorí a rastie (tak ako aj upadá a stáva sa nemocné) skrz vzťahy našich najbližších 

k nám. „Ja“ je nemysliteľné bez „ty“.52 Podobne je to so slobodou. Sloboda ako pritakanie 

bytiu vo vyššie zmienenom význame znamená bytie rešpektovať, mať pokoru, vzdať sa sám 

seba. Práve ale v tomto vzdaní, vydaní sa niečomu, rešpekte k tomu čo nás presahuje, sa 

stávame slobodnými. Šťastnými sa stávame, keď na šťastie zabudneme a vedieme zmysluplný 

                                                 
50 REZEK, P. Jan Patočka a věc fenomenologie, str. 93. 
51 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 246. 
52 Růžička (2003) alebo tiež Schmidt (2004) zdôrazňujú aspekt „my“ ako základné ľudské založenie, z ktorého 
sa ustanovuje naše „ja“. 
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život. Nábožensky povedané, človek nie je Boh, napriek tomu môže prežívať božskú jednotu. 

Filozoficky, človek je, je miestom bytia a môže byť, avšak nie je subjektom určujúcim 

a ovládajúcim súcna, nie je svetlinou bytia, ale vstupuje do nej a rozumie jej. Ani nie je 

pánom bytia, neurčuje ho, ale je ním určený.53  Nie moc, nie technika ale pravda bytia je to, čo 

vládne. To, čo zostáva, je starosť. Bytie a človek sú jedno, avšak sú oddelení, preto je starosť 

o sboje bytie životným údelom a výkonom. Patočka  k tomu: „Pravda, slovo se stalo tělem: 

událost bytí, která si zvolila člověka za místo svého zjevení, našla svou plnost v plně 

‘pravdivém’ člověku, žijícím cele v odevzdanosti, mimo péči o své zájmy, ne však tak jako 

polní zvěř a ptáci, na půdě instinktu, který poutá jen jsoucno k jsoucnu, nýbrž ve světle bytí. 

Je-li událost bytí pojata jako to, s čím je nerozlučně spjato božství, pak lze říci, že člověk tak 

pravdivý nese právem jméno bohočlověka.”54 

        Pokúsili sme sa ukázať, ako ľudský pohyb, život sám, súvisí s možnosťami a ako výber 

týchto možností môže súvisieť so sebanájdením, ale aj stratením sa. Možnostiam sa 

nemôžeme vyhnúť, k nášmu údelu patrí sloboda, a to je voľba, rozhodovanie a vina.  

K výberu možností, k pohybu, patrí aj izolácia, statickosť, rezignácia na pohyb, uzavretosť. 

A preto svet každého človeka je iný a jedinečný, preto toľko svetov na pozadí jedného, ktorý 

ich umožňuje. Aj keď hovoríme o troch životných pohyboch, jedná sa v skutočnosti o pohyb 

jeden, ktorý môže mať rôzny akcent a ťažisko. Akcentom a ťažiskom sa naznačuje, že ostatné 

dimenzie životného pohybu sú prítomné, ale zatlačené do pozadia. Niečo prevláda a ostatné 

určuje.  

        Navrhnutý rozvrh v tejto kapitole ukazuje, že sa budeme venovať tomu, čím je určený 

náš život, a to je bytie. Prístup k nemu a jeho opätovné nájdenie v podobe psychoterapie musí 

byť prirodzené. Prirodzenosť i otvorenosť sa odkrýva prirodzenosťou a otvorenosťou. Životné 

pohyby sa v určitej miere ukazujú i v prirodzenej psychoterapii. I tá je založená v prvom rade 

na prijatí, len v intímnom otvorení sa skrz prijatie môže nastať pravdivá zmena, obrat 

k slobodnejšiemu bytiu. Len tam, kde je bytostná dôvera. Tieto pohyby prebiehajú súčasne 

i keď v odlišnej miere. I práca a boj patrí do psychoterapie. Nie ako súťaž, ale ako pričinenie 

sa na budovaní vzájomného spolubytia, jednej komunity. Prvé dva pohyby úzko súvisia so 

skupinovo komunitným spôsobom psychoterapeutického života. Napokon, tretí pohyb je pre 

psychoterapiu nosný, i keď väčšinou netematický. Na ňom je totiž nesený zmysel 

skupinového spolubytia i individuálnej terapie, je spojivom, i keď nezjavným. Jednotný pocit 

„my“, vzácny vstup lásky a vzájomnej starosti medzi ľuďmi založený na ich pravdivosti 

a slobode.   
                                                 
53 HEIDEGGER, M. Zollikons seminars, str. 206. 
54 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, str. 249. 
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        V práci dávame dôraz na ontológiu a z nej vyplývajúcu prirodzenú psychoterapiu. Prečo 

ten dôraz? Vytratil sa zmysel pre fysis, pre prirodzenosť. „S naším evropským lidstvím se cosi 

stalo. Mimo jiné také to, že jsme si zakryli přirozenost, svoji i ostatní...To co se stalo, vidíme 

zřetelně na zdevastované vnější přírodě. Tam už je to vidět i pro ty, kdo vidět moc nechtějí 

nebo neumí. Považujeme to jen za jednu stránku toho, co jsme udělali s přirozeností, třeba i s 

přirozeností svého myšlení. Naše myšlení je na tom stejně, o citu nemluvě“.55 A prečo tomu 

tak je? “Smysl pro fysis se nám jaksi tak zasouvá, když dlouho neděláme nic jiného, než že 

sledujeme své všední starosti a obstarávání. Řečeno s Platónem a Patočkou, když nepečujeme 

o duši. Řečeno s Heideggerem: když se nevystavujeme vzcházejícímu poli jsoucna jako 

existence. Občas ten smysl pro fysis sami alespoň na chvíli zasouváme z důvodů rozumných 

a počestných, totiž ze strachu před hlubinou její propasti, před spontaneitou, před její 

konečností, která poukazuje ke smrti. Toho všeho se bojíme. Není přece rozumné si s těmito 

silami zahrávat. Zapomínáme však, že každé zasutí smyslu pro přirozenost učiněné ze strachu, 

nám zasouvá přirozenost celou  a stále. Tím spíše, když se před nebezpečenstvími fysis 

utečeme do sterilní izolace bezpečné a pojištěné všednosti. Zasutá spontaneita se pak projeví 

nekontrolovaně a navzdory kalkulacím.“ 56       

        Z jedinečných rozhodnutí jedinečných ľudí na jedinečných cestách sa tak konštituuje 

rôznosť svetov Na pozadí sveta jedného. Náš pohyb konštituuje náš jedinečný svet. Je to náš 

pohyb. Je však dôležité, aby sme neprestali existovať, aby sa z osobného sveta nestal svet 

privátny, odcudzený. Aby sme nezabudli na kontext sveta spoločného, jedného, prirodzeného, 

ktorý v rovnováhe udržuje jednotu rôznosti a protikladov, ktoré tvoria jedinečnosť. Jednotu, 

ktorá jedinečnosť ustanovuje a jedinečnosť, ktorá práve vďaka sebe samej spája v jednotu. 

Privátny, odcudzený a opustený svet človeka je odpoveďou na to, že tento vzťah jedinečného 

k celku a celku k nemu sa pretrhol. Myslíme si, že spretrhanie či narušenie vzťahu 

k prirodzenému svetu, je najväčším problémom dnešného človeka a zdrojom duševných 

porúch a problémov. Obnáša to stratu životného zmyslu, stratu prirodzeného prežívania 

k sebe a k druhým, stratu „spoluľudí“ ako blížnych. 

 

 

1.2.3 Dvojakosť sveta 
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56 tamtiež, str. 20. 
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        Svet ako jeden celok sa ukazuje dvojako. Táto dvojakosť je zdrojom konfliktu, stálou 

otázkou filozofickou i psychoterapeutickou. V dvojakosti svet môže byť prežívaný dvojmo. 

Môže byť prežívaný i ako úloha nahliadnuť celok, skrz to tretie spojiť dve kvality, ktoré sa 

môžu izolovaním sa jednej od druhej javiť ako protichodné.  

        Dvojakosť spočíva v dvoch kvalitách. Každá vec, ktorá vzchádza do tvaru, sa musí 

ukazovať na nejakom pozadí. Do tvaru musí vstupovať z tohto pozadia. Týmto pozadím však 

nie je pozadie toho druhu, ktorým ukazujúca sa vec je. Pozadím myslíme to, čo vôbec 

poskytuje tú možnosť vstupu do zjavu. Do toho, že vec vôbec je a ako je. Dvojakosť 

poukazuje na inú kvalitu, takéto pozadie je inej povahy ako vec, ktorá z neho vzchádza. Vec, 

súcno, hmatateľnosť sa zjavuje na niečom, čo nie je zjavné, nie je ohraničené, nie je 

hmatateľné. Pozadím je bytie.57 

        Izolovanosť jednej kvality od druhej ich robí samostatnými. Dôraz na kvalitu súcna 

umožnil zdokonaliť svet techniky, vedy a metódy. Zotrvávanie pri súcnach tohto sveta otvoril 

nebývalé možnosti ľudského ducha s týmito vecami manipulovať a analyzovať ich. Otvorili 

sa nebývalé možnosti ľudskej moci súcna hmatateľne poznať a tým ich ovládať. Pri otvorení 

týchto možností sa človek ukazuje ako sebestačný. Náboženstvo je zbytočné, resp. ukazuje sa 

ako prostriedok pomoci slabším, resp. ako prostriedok ku ktorému sa obraciame k dosiahnutiu 

svojich prianí a moci. Dôraz na kvalitu zjavnosti a súcna má však omnoho širší. Spočíva 

v tom, že sa stáva sebaistotou, postojom a pravdou. Tým, čo prechádza do každodenných 

a najintímnejších vzťahov. Sebaistotu a pravdu zakladá metóda. Tá prináša výsledok, istotu 

a poznanie. Metódou je človek vťahovaný do sveta práce i do premýšľania. Metódou sa 

pristupuje k druhému. I metóda je však na niečom založená, a to práve na predpoklade, že 

metódou dosiahnem istotu. Svet zjavných súcien je svetom založeným na istote, ktorá je 

zaručená metódou. Heideggerovo Gestell poukazuje na to, že človek svoju ľudskosť stráca 

práve tým, že sa stane otrokom techniky, istoty a metódy.58 Že jeho život sa stane otrokom 

konštruktov a teórií, z ktorých vymizol prirodzený svet. V tomto svete sa stáva prostriedkom 

k účelu neustáleho rozvoja, svojich znalostí a funkcie. Sám však determinovaný neosobnými 

silami, pudmi, vôľou, zachovaním rodu a pod.. Kultúra sa tu ukazuje ako to, čo má tieto 

deterministické sily udržať pod kontrolou. 

    Druhá kvalita má povahu bytostnú. Svet je svetom súvislostí, kde súcno prehovára 

a vzťahuje sa k súcnu inému. Avšak už keď je tu vzťah, je tu zároveň i zmysel. Svet je svetom 

zmyslu a hodnôt. Starosť je tu starosťou o blížneho. Pozemský život, aj keď konečný, má 

zmysel, a tento je v obmedzenom čase naplniteľný. Človek môže umierať ako ten, kto 
                                                 
57 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 20. 
58 HEIDEGGER, M. On the way to language, str. 74. 
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„splnil“. Vyhrotenie takéhoto postoja môže viesť k dogmatizmu, k fanatizmu, 

k sebaobetovaniu, ktoré však pre sebaobetujúceho sa má vždy najvyšší zmysel. 

        Oba postoje sa v živote prelínajú, patria k základným ľudským možnostiam a oba sú 

a môžu byť pre život prospešné ako aj deštruktívne. Ukazuje sa však, že tvoria základný 

pohľad i postoj človeka ku svetu a k sebe. Ako sme ukázali, nachádzame ich u Bubera59 

v podobe Ja a Ty a Ja a Ono, nachádzame ich u Fromma60 v podobe mať a byť, 

u Heideggera61 v podobe ontologickej diferencie. Zjavnosť a nezjavnosť, posvätnosť 

a profánnosť, uzavretosť a otvorenosť, všetky tieto dichotómie poukazujú na tieto dva 

základné postoje. Nachádzame ich aj v psychoterapii a v psychológii, kde na jednej strane 

stojí mechanické pojatie človeka a jeho správania ako odozvy na stimul spracovaný jeho 

myslením, na strane druhej stojí človek ako slobodná bytosť v zmysluplnom svete a dôvera 

v jeho prežívanie. 

        Z každého postoja vychádza patričné porozumenie ako ľudskému a zvieraciemu 

správaniu, tak aj sebe. Kríza hodnôt a vzťahov, problematika moci opäť prinavracia k potrebe 

a zrevidovaniu sebapoznania. Problém nastáva, ak sa daný stav vecí, daný stav kultúry, 

považuje za samozrejmosť. Takýto stav totiž uznáva predpoklad, „ako sa veci majú“  a sú,  

uznáva  moc techniky, vedy a autority nad nami, prednosť idey a konštruktu pred 

prirodzeným svetom. Tak klient prichádza k terapeutovi v presvedčení, že terapeut vie, ako 

k jeho problému pristúpiť a akých metód použiť, aby sa problém vyriešil. Preto sa im 

podrobuje a psychológ ich používa.  

        Zostáva v zabudnutí, že podoba dnešného stavu bola výberom možností, a ten vždy 

poukazuje na ľudskú voľbu, a teda na slobodu. Zabudlo sa na našu dejinnosť. Práve náš žitý 

život taktiež nie je samozrejmosťou, ktorá tu vždy bola a bude, ale je výsledkom 

uskutočnených volieb v prostredí, do ktorého sme sa narodili. Do toho spadá aj možnosť, že 

náš život mohol a môže vyzerať inak. V tom je bolesť i nádej, vina aj možnosť jej odčinenia 

a odpustenia. Jedna z našich možností je však daný stav považovať za samozrejmosť, 

rezignovať na dejinnosť, zabudnúť. 

        Ľudské porozumenie sebe a druhým v spoločnom svete nebolo vždy rovnaké. Veda 

v dnešnom ponímaní, tak ako aj výchova, psychoterapia a psychológia, sú relatívne mladé 

                                                 
59 BUBER, M. Já a Ty, str. 7. 
60 FROMM, E. Být nebo mít?, str. 20. 
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základ nás samých, a má určité charakteristiky, ako to ukazujeme v stati o Heideggererovej filozofii, 
fundamentálnej ontológii a psychoterapii. 
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a do ich okruhu pôsobnosti nepatria otázky po svojich predpokladoch, po predpokladoch 

poznania samotného, po predpokladoch samotného vzťahu a povahy ľudskej duše. 

        Dejinnosť neznamená historický prehľad názorov na vývoj danej disciplíny a predstáv 

o človeku v danom období. Porozumenie dejinnosti predpokladá porozumenie boju, ktorý 

filozofi podstupovali, ktorý napokon bytostne súvisí s nami samotnými, pretože my sme 

napokon tí, ktorí sú tvorcami vlastného života. Porozumenie predpokladá vstup do horizontu 

historickej voľby, danej doby, daného človeka. Avšak porozumenie musí zodpovedať povahe 

veci. Inak povedané, grécka kultúra sa dá pochopiť len tak, že sa naučíme myslieť a cítiť 

grécky. Druhého človeka pochopíme vstupom do jeho horizontu.62      

        Pýtame sa preto po samotných predpokladoch dnešnej samozrejmosti. Pýtame sa, prečo 

veda, psychoterapia a psychológia, výchova, má práve takú podobu, akú má. Podobu znalostí, 

informácií, metód a techník. Ide o porozumenie tomu, že táto podoba je práve výsledkom 

dejinných volieb. Oddelenosť sveta techniky a sveta hodnôt a zmyslu je podobou a podstatou 

dnešnej civilizácie.63  

        Pohľad a porozumenie dejinnosti, ako svetovej, tak aj osobnej, nás môže prinavrátiť ku 

koreňom, k počiatku a otvoriť tak nové možnosti. V prípade sveta to znamená porozumieť 

fenoménu kultúry, v prípade psychológie a psychoterapie ako aj výchovy, porozumieť 

predpokladom povahy človeka a vzťahu a používania techník, v prípade osobného života 

porozumieť svojmu vlastnému prameňu, ktorým sme. Ide nám o také porozumenie založenia 

ľudskej existencie, ktoré sa nestáva dogmou, teóriou s vlastnou metodikou, ale ponecháva 

priestor pre jedinečnú životnú rozmanitosť a možnosti v kontexte ľudskej slobody a zmyslu. 

        Pre porozumenie súčasnému dejinnému stavu je potrebné porozumieť dejinám samým. 

Tie obsahujú nielen voľby zrealizované či opomenuté, ale tiež budúcnosť v podobe nádeje 

a túžby. Aj k porozumeniu ľudského činu patrí porozumenie jeho životnému kontextu, 

minulosti, prítomnosti a budúcnosti v jedinom celku. Pre naše účely to znamená porozumieť 

koreňom európskej kultúry a jej definovaniu toho, čo je človek. Následne môžeme pochopiť 

podobu dnešnej psychoterapie a psychológie, ktorú považujeme mnohokrát za samozrejmú. 

Tá je však tiež výsledkom, odpoveďou dejinných volieb. Vo výklade budeme pritom 

vychádzať z názoru, že základ európskej kultúry tvorí kultúra grécka a židovsko kresťanská 

tradícia.  Nadviažeme pritom na delenie Pelcovej, ktorá okrem mýtu a zrodu filozofie 

nadväzuje na tri paradigmy vzťahujúce sa k definovaniu toho, čo je človek.64 Prvý vychádza 

z gréckej kultúry, druhý z židovsko kresťanskej a posledný z novovekého poňatia človeka. 

                                                 
62 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 81. 
63 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů, s. 244. 
64 PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie, str. 23-39. 
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Našou úlohou bude porozumenie povahe ľudskej existencie a premena povahy vzťahu 

človeka ku svetu. Z toho následne môžeme usudzovať na pohľad na človeka a jeho postavenie 

v psychológii a psychoterapii. 
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2 Porozumenie človeku a svetu v dejinách a výchova 

 

2.1 Mýtus a filozofia 

 

 

        Mýtus je vyjadrením najstaršieho názoru na človeka a jeho postavenie vo svete. Je 

odpoveďou na ľudskú neistotu vzhľadom na jeho určenie, na tajomnosť poriadku, ktorý 

prehovára skrz vzťahy a prírodu. Mýty „jsou zdrojem poznání člověka jako bytosti určené 

vztahově a ‘osudově’. Lze je chápat i jako obrazné pravdy o člověku a o tom, co je pro něho 

důležité.”65 Prvotná odpoveď človeka na jeho pobyt vo svete v podobe mýtu je náboženská. 

Človek cíti vo svete a v živote niečo, čo je väčšie a silnejšie, než je on sám. Niečo, čo je 

určujúce. A symbolickým vyjadrením tejto skúsenosti, náhľadom do hĺbky sveta ako poukazu 

súvislostí a vzťahov, je práve mýtus.  Spoločným znakom mýtu, ako aj antickej a stredovekej 

kultúry je, že  človek je aktérom vo svete, ktorý má poriadok, je jednotou, spoločným celkom. 

Jeho podstatným znakom je okrem iného povinnosť človeka starať sa o zachovanie 

pôvodného stavu, ktorý zostáva platný a záväzný, a pretože náš každodenný svet sa neustále 

mení a my s ním, je potrebné sa k pôvodnému stavu vracať, obnovovať ho a uctievať.66 

„Proto je výchovným smyslem mýtu přivedení člověka k poznání, že on sám je tím vybočením, 

rozkolem a zmarem, nenajde-li cestu zpět pod zákon, řád a vyšší smysl, které vládnou nejen 

jeho konečnému bytí, ale i životu a světu jako celku. Participace člověka na takovém – 

mytickém – světě vyžaduje iniciaci. Děje se tak opět výchovou, která je zasvěcováním slovem 

(mýtem) i životním příkladem do řádu kosmu, fysis i polis. Děti napodobují vzory svých 

předků, přejímají normy, které přetrvaly staletí, jejich aktivita je určována poslušností vůči 

tradici a vůči zákonu. Mýtus vede člověka k rituálnímu jednání, diametrálně odlišnému od 

každé praktické a pragmatické zaměřenosti, kterou preferuje moderní člověk. Rituální jednání 

umožňuje nejen pochopit a přijmout jednotu světa, ale také se zúčastnit na její pravdě, na 

řádu. Lidský život je hybris, je to neustálé vystavování riziku, podrobování člověka jeho 

vnitřnímu rozporu  zkoncentrovanému ve věčné biblické otázce ‘Kde jsi Adame?’ nebo v 

kantovském  ‘Co je člověk?’. Spolu s Patočkou si nutně položíme otázku : ‘Nejsou katastrofy 

našeho století’ posléze opakováním téhož pádu pod práh lidskosti, který v Oidipovi pro 

                                                 
65 VYMĚTAL, J. Psychoterapie v kontextu evropského myšlení – postavení a úloha psychoterapie v dnešní době, 
str. 86. 
66  SOKOL, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů, str. 62. 
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člověka všech dob předvedl Sofokles?’“67  Súčasný človek zabudol na toto spojenie s celkom, 

napriek tomu objavuje spôsoby, ako sa k nemu priblížiť. Rituál je naladením sa na celok, je 

jeho sprítomnením z diaľky, „znovuoživením“ spoločného základu. Človek nábožný navštívi 

obrad, manželia strávia čas, ktorý obnovuje ich vzťah, futbalový fanúšik pokrikuje 

s ostatnými rovnaké heslá. Do rituálu spadá oslava nového roka, zvyky Veľkej noci, 

odovzdávanie vianočných darčekov. Rituál je sprítomnením spoločného zmyslu.  

        Množstvo mýtických prvkov môžeme nájsť v každej z foriem psychoterapie. Či už 

výslovne alebo nie. Od úvodného podania ruky terapeuta s klientom, až po vzájomné 

objímanie členov skupiny pri lúčení sa. Freudov  Oidipovský komplex ovplyvnil a ešte stále 

ovplyvňuje vývoj a zmýšľanie celej psychoterapie. Úloha mýtu u Junga a jeho nasledovníkov 

je nespochybniteľná. Jeho archetypy odkazujú na spoločnú praskúsenosť, prazáklad spoločný 

nám všetkým.68 

        Mýtus je príbehom, ktorý nespadá iba do minulosti, ale poukazuje, kam sme sa 

„osudovo“ vrhnutí do tohto sveta a výsledkom svojich volieb v spolubytí s ostatnými dostali. 

A kde skrz tieto voľby a určenia stojíme vo svojom živote. Kde sme vo svojom živote? Kde 

sme na svojej životnej ceste? Samotná táto otázka nás vyzýva k tomu, čo ešte môžeme vo 

svojom zostávajúcom živote vykonať, napraviť, dobehnúť. „Prípad“ každého klienta a postoj 

každého terapeuta je príbehom zmeškaných a zrealizovaných volieb v danom svete. Ich 

vzťah, ako aj spoločenstvo skupiny vytvára príbeh nový a mení, alebo skôr koriguje 

porozumenie príbehu minulému, svet sa otvára novo a inak. To je predsa príležitosť vzťahu. 

Nahliadnutím do prirodzeného sveta, sveta ako ho prežívame spoločne a slobodne s druhými, 

sa otvára aj zmysel samotného mýtu. Otvorenosť je príležitosťou k porozumeniu.  Náš príbeh, 

naše voľby, to, či sme obstáli, povaha našich vzťahov a tých, z ktorých vychádzame, náš 

spôsob bytia vo svete, to všetko je svedectvom toho, ako sme naložili so svojim údelom, a to 

so svojou slobodou vrhnutí do mohutností osudu na svojej ceste. Mýtus, príbeh a údel v ňom, 

je daný. Je vhľadom do základnej situácie človeka a jeho určenia, ktorému sa nedá uniknúť, 

ale ku ktorému je možné sa postaviť slobodne a tým ovplyvniť postoj k tomuto určeniu, 

k behu udalostí. To napokon zaručuje, že mýtus nielen napĺňame, ale svojimi postojmi 

a správaním taktiež vytvárame a znovu oživujeme. Nie je možné zmeniť osudové určenie, je 

však možné zmeniť ich zmysel a zmenou ich zmyslu sa môže premeniť i samotné určenie.69 

V prípade mýtu o Oidipovi, ten neunikol svojmu údelu. Neunikli mu ani jeho rodičia Iokasté 

                                                 
67  PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 20. 
68 V psychoanalytickom hnutí a predovšetkým v analytickej psychológii sa mýtus spája predovšetkým 
s chápaním symbolov a výkladom snov (napr. Kastová, 2000; von Franz, 2005).  Vplyv mýtu môžeme pozorovať 
taktiež u existencialisticky zameraných psychológov (napr. May, 2007). 
69 RŮŽIČKA, J. Ego-analýza. Kritická studie, str. 219. 
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a Laios. Avšak každý z nich sa k sudbe postavil inak, s inými postojmi a vnútornými 

motívmi. Ich slobodná voľba mala následne vplyv na ďalší dej, ďalšie vzťahy i celé 

spoločenstvo.70 Tak i vina sa vinie skrz rozhodnutia aktérov mýtu.71 „Skutky jednotlivců mají 

vždy své důsledky nejen pro jednotlivce, ale pro celá společenství. Řecké mýty, báje a legendy 

jsou mistrným vyjádřením hlubokého porozumění Řeků pro souvislosti osudů jednotlivců 

s osudy společenství, pro to, jak se vzájemně ovlivňují.“72 Oidipovský komplex má 

v psychoterapii a v psychológii nenahraditeľnú úlohu. Jeho výklad však závisí od spôsobu, 

akým mu rozumieme. Tak Freud, presvedčený o pudovom základe osobnosti človeka, 

vykladá komplex na pozadí erotickej príťažlivosti syna k matke a strachu z kastrácie, ktorá je 

v moci jeho otca.73 Fromm naopak upozorňuje na moment rivality otca a syna, ktorý sa 

objavuje v celej Sofoklovej trilógii o Oidipovi.74 Růžička v duchu fenomenológie vychádza z 

„veci samej“, samotného obsahu v snahe do príbehu nič nepridávať, ani ho neredukovať, ale 

vyložiť ho z neho samého.75 

        Na čo poukazuje osud, údel, ktorý mýtický človek musí niesť? Sme vrhnutí do situácie 

s určitými predispozíciami, s určitými telesnými a duševnými mohutnosťami. Sme vo svojom 

prežití odkázaní na svojich blížnych a na svoje prostredie. Disponujeme vôľou a sme bytosti 

sexuálne. I to patrí k našej vrhnutosti do tohto sveta. Avšak tieto mohutnosti sú už pôvodne 

s týmto svetom spojené tak, ako sú spojené s našimi blížnymi. Naplňujú sa v spoločenstve 

a vždy vo svete. To spojenie, to je práve kontext zmyslu. Zmysel je to, čo nás určuje ako 

bytosti celku. Až prírodovedecká koncepcia z týchto mohutností urobila prírodné 

a deterministické, od človeka nezávislé sily. Prírodovednou paradigmou človek stráca svoju 

slobodu, možnosť sa pozrieť na svoje vlastné bytostné možnosti a na potenciál ich rozvíjať. 

To znamená voliť, rozhodovať sa a rásť. Naopak determinizmus z človeka robí toho, kto trpne 

nesie svoje mohutnosti a podlieha im.  Mýtus ukazuje, že napriek tomu, že z údelu aktéri 

nemôžu vyjsť, môžu voliť a ich voľba má napokon morálny dosah. Ich spôsob vzťahovania sa 

k druhým má vždy v spoločenstve odpoveď, ktorá obsahuje morálnu komponentu. Mýtus sa 

vždy týka celého spoločenstva, viaže a spája celý kmeň bez výnimky. 

        Mýtus je daný, nedáva priestor pre otázky. V tomto zmysle je intuitívny a symbolický, 

nepripúšťa otázky, avšak poskytuje istotu a bezpečie, a tým i usmernenie v čase krízy, 

pochybností a blúdenia. Odpoveď predchádza otázku. Nad mýtom sa nepremýšľa, mýtus sa 

                                                 
70 RŮŽIČKA, J. Oidipův osud a Oidipův komplex, str. 216. 
71 HOGENOVÁ, A. Osobná komunikácia 
72 RŮŽIČKA, J. Oidipův osud a Oidipův komplex, str. 216. 
73 FREUD, S. Spisy z let 1909-1913, str. 346. 
74 FROMM, E. Mýtus, sen a rituál, str. 167. 
75 RŮŽIČKA, J. Ego-analýza. Kritická studie, str. 204-247. 
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prežíva. „Řecké slovo mythos znamená ‘vyprávění’, ne však ledajaké vyprávění, nýbrž 

poetickou řeč nebo zpěv zpřítomňující přítomnost původního počátku. Když se mýtus vypráví 

nebo zpívá, tehdy ‘pohádka běží jak má’, vše je v pořádku, obnovuje se prožitek podstatného, 

člověk i obec přechází katarzí, navazuje narušená pouta ke svým základům.”76 Takéto 

odovzdanie sa poznajú deti, keď prežívajú napätie deja rozprávky. Poznajú ho milenci v 

splynutí, v jednote, ktorú prežívajú. Pozná ho i vedec, ktorý je plne a bytostne odovzdaný 

svojej práci, tomu, čo práve odkrýva a objavuje. Ale i terapeut a učiteľ, ktorý spolu so svojim 

klientom či žiakom prežíva pravú prítomnosť, vzájomnú jednotu pri spoločnej veci. Poznajú 

ho ľudia v psychoterapeutickej skupine, ktorí vytvárajú jedinečné spoločenstvo, jedinečnú 

kultúru. Jedinečné my. Pozná ho predovšetkým filozof a umelec. Pozná ho každý, kto 

pristupuje k tomu, čo robí, s vôľou, ktorá je priťahovaná tou vecou a ich vzťah je láskou, 

pretože tá je vzťahom k celku. Je to vstup do tajomstva, ktorý sa stráca každým opisom, 

každou analýzou a premýšľaním po. 

        Filozofia prináša odstup, boj a výkon ohľadne sebapoznania, mýtus je návodom, ako vo 

svete žiť. Prináša porozumenie ohľadne základných zákonov života jednotlivca a spoločnosti, 

poukazuje na intímny vzťah medzi ľuďmi aj na záväzky voči zákonom kozmu, prírody a 

obce. Je stálym hľadaním a objavovaním podoby vládnuceho poriadku. Poriadok prestupuje 

celým svetom, ktorého jednota sa v mýte označuje ako kozmos. Jeho opakom je chaos, 

zmätok, nesúlad.  

        “Člověk je bytost, která umí nést statečně svůj úděl.”77 Údel však vzniká podľa postoja, 

ktorý k udalostiam, ktoré prináša osud aktéri zaujmú. Tragika mýtu o Oidipovi začína tým, že 

Iokasté počne ľsťou a že Laios nestrpí akékoľvek svoje ohrozenie. A vďaka nemu je schopný 

dať zavraždiť svoje dieťa. Pýcha, hybris, uzavretosť vo svojej vláde a moci je tým, čo 

napokon porúša poriadok sveta. Charakter pýchy je taký, že si skrz ňu človek nárokuje 

prekonávať určenie prírody i druhých ľudí, tak ako Laios chcel zavraždením syna prekonať 

sudbu bohov a tým ich spochybniť, vyrovnať sa im a dokonca ich prekonať, ako upozorňuje 

Růžička.78 Pýchou človek zostáva uzavretý v sebe samom, eliminuje svet, vzťahy. Pýchou 

človek stráca svet, ktorý ho volá k účasti, zostáva účastným len sebe samému vo svojom 

odcudzenom pobyte.   

        Zatiaľ čo miesto človeka v mýte  je dané, filozofia prináša odstup, emancipáciu 

a samostatnosť. Vďaka tomu, že samozrejmé je nahliadnuté ako nesamozrejmé, vďaka 

otázkam, vďaka úžasu a údivu, ktoré sú spôsobom bytostných otázok, ktoré prichádzajú 

                                                 
76 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí, str. 89. 
77 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 19. 
78 RŮŽIČKA, J. Ego-analýza. Kritická studie, str. 218. 
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zvonka, zo sveta, ktorý je vždy vzťahom k nám a nás k nemu. Aby sme položili otázku, resp. 

boli vnímaví k tomu, čo nás oslovuje, k otázke, ktorá prichádza a provokuje odpoveď vo 

forme zaujatia vzťahu, musíme mať k predmetu pýtania sa patričný odstup. Z tohto odstupu 

následne vychádza naša odpoveď. Už to, že odpoveď má byť naša vlastná, odkazuje k našej 

emancipácii a samostatnosti. Bytostná otázka si vyžaduje autentickú odpoveď. Otázka, ktorá 

sa nás dotýka, ktorá ide „do-ty“, je úplne osobná, uvádza nás do pohybu. Do pohybu na 

autentickú cestu. A život je pohyb na ceste, je cesta sama. 

        Filozofia nie je len výsadou určitého obdobia v ľudskom živote. Nie je len výsadou 

filozofov, ale týka sa každého, kto je ešte schopný údivu, vidieť za samozrejmosťou 

nesamozrejmosť, vnútorne celou svojou bytosťou prežívať otázky, ktoré ho oslovujú. 

Svetonázor a postoj taktiež vzniká na pozadí porozumeniu svetu a porozumeniu vzťahov, tiež 

pôvodne vzniká z otázok, nech je akokoľvek rigidný.  Filozofia ako dialóg v bytostných 

otázkach, ako láska a túžba po poznaní, ktoré je nevyhnutné k dobrému životu v jednote so 

svetom, a ktoré láska zároveň so sebou prináša, neoddeliteľne patrí k životu. Úžas a údiv, 

ktoré sú jej základom, však odkazujú na možnosť poslednú, a to je porozumenie reči celku, 

k bytiu. Ontológia je pre psychoterapiu zásadná, pretože sa najvlastnejšie týka problematiky 

človeka, problematiky, na ktorej nielen vzťah k človeku v psychoterapii, ale i psychoterapia 

samotná je postavená. 

        Vo filozofii musí skrz otázky vzniknúť taký odstup, ktorý dovolí vyjsť z pôvodného 

horizontu nášho porozumenia, z horizontu, v ktorom žijeme. Z horizontu mýtu, rodiny, ale aj 

kultúry, do priestoru vlastnej slobody, v ktorej môžeme dať autentickú odpoveď. Tento 

priestor môže náš pôvodný horizont umožňovať a tým podporovať schopnosť byť sám sebou. 

Tento odstup je dôležitý práve preto, aby nová odpoveď filozofa nebola práve opäť na pozadí 

starého horizontu bez jeho uvedomenia. Preto je potrebné poznať korene, vlastnú dejinnosť. 

Ich poznanie a porozumenie  totiž prináša aj voľnosť od nich. Filozofickú otázku je potrebné 

prežiť a odpoveď na ňu spočíva v reflexii rozdielu medzi bytím a súcnom, v Heideggerovej 

ontologickej diferencii.79 Ona totiž poukazuje na rozdiel medzi vecami, ktoré sú uchopiteľné, 

merateľné, ktoré je možno dať do kategórií, a tým, čo vstup týchto vecí do zjavu umožňuje. 

Umožňuje priblížiť prirodzený svet klienta od mýtu psychoterapeutickej teórie a techniky. 

„Rozlišení mezi jsoucnem a bytím je zárodkem veškerého smyslu, všech pozitivních hodnot, 

všech negativních hodnot...veškerá významnost, veškerá hodnota, všechny cíle, mají svůj 
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základ v porozumění tomu ‘jest’, ’je dáno’, ’je otevřeno’, ’je přítomno’.”80 Na inom mieste 

dodáva: “Filosofie je moc člověka žíti smysl celku.”81 

        Prežitie celku, jednoty, súvisu mnohostí v jednom zážitku, prináša to, čo je múdrosť. 

Láska k múdrosti nie je len stav, keď sme poznali, ale predovšetkým proces. Je to túžba, eros, 

ktorý ju plodí. Filia je grécky láska a sofia múdrosť. Láska nie je len spôsob vzťahu, ale aj 

výsledok poznania tohto celku. A ako vieme od Fromma, nesie v sebe aktívnu starosť o rast 

toho, čo milujeme.82 Preto Palouš filozofiu odkrýva ešte v inom svetle, a to ako múdrosť 

lásky.83 Láska je predpokladom vôbec k otvorenosti druhého, otvorenosti  k celku, 

i otvorenosti k sebe samému. Je predpokladom prijatia. Je otvorenosťou, tým pôvodným 

vzťahom, kde sa môžeme začať bytostne pýtať, kde cítime prijatie a tým aj my prijímame. 

    To, čo umožňuje vstup do tohto celku, je slovo, ktoré je výzvou. Filozofický svet je 

svetom, v ktorom vládne logos. Logos znamená slovo, reč, ale tiež zmysel slova, zmysel  

reči.84 Ale zmysel reči je práve tento most, ktorý ide zvonku k nám, od bytia k nám. Odkrýva 

bytie naše a tým spoločné, preto platí gnothi seauton – poznaj sám seba, buď sám sebou. 

U Sokrata je filozofia neustála starosť o vedenie pravdivého života, preto je starosťou o dušu. 

Toto hľadanie a vyjasňovanie je boj, preto je život výkonom. Výkon v dnešnom ponímaní ako 

energia, sila vydaná na to niečo dosiahnuť, je vzdialeným a odcudzeným derivátom tohto 

výkonu pôvodného. Starosť o dušu je starosť o život v pravde.  

        Čo je súlad so sebou samým? Súlad so sebou je v konečnom dôsledku súlad s celkom 

sveta. Grécke legein vystihuje jeho český ekvivalent usebírání. Je to tiché spočívanie, 

nalaďovanie sa na jednoduchú spoločnú jednotu, na to, čo je podstatné.85 Zažívame to vždy 

vo vzťahoch, k prírode, k Bohu, k Bytiu, k partnerovi, k sebe, k Ty a My, v žitej prítomnosti. 

A to je práve ten výkon. Hľadanie, nachádzanie seba samého a vyjasnenie vlastnej vôle na 

pozadí hodnoty a zmyslu. Žijeme pôvodne v odcudzenosti od seba, od druhých, od bytia, tvrdí 

Patočka.86 Človeku sú dokonca cudzie veci. Sú len náradím, sú prostriedkom každodennej 

spotreby. Sú síce pre nás, ale znamenajú vždy použitie života druhých, predpokladajú 

zneužitie. „Je možné otevírat přítomnost jinak, div na jehož základě stojíme uprostřed ne již 

nástrojů, prostředků, krámů, nýbrž uprostřed jsoucna, je spojení, otevření, které lze proto 

označit slovem – láska. Bytí se k němu obrátilo, jakoby se vrátilo -  a spojilo nás se sebou, 

s druhými, s věcmi, s nás samotnými. Bytí nerozděluje, naopak vše sjednocuje, není tím, co 
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milujeme, ale bytí je tím, čím milujeme, proto je možné mluvit se stromy jako sobě rovnými. 

Bytí není žádná věc ani bytost, nýbrž jen to, co otevírá věci a bytosti.“ 87  

        Filozofia otvára možnosti a stavia pred voľbu. Voľba má blízko k dejinnosti,  k otváraniu 

možností jedných a uzatváraniu druhých. Jedna z možností, odpoveď na otázky, je aj 

uchovanie si odstupu, ktorý umožňuje súcna popísať, definovať ich vlastnosti, analyzovať, 

urobiť z nich jednotky a následne systémy a triedy, pričom dôsledkom je, že sú vytrhnuté 

z ich prirodzeného kontextu a strácajú svoju živosť, svoj pohyb. Vytrhnutie súcna z kontextu 

celku zároveň prináša moc s ním manipulovať, tvoriť, určovať. Theória – svedectvo 

o náhľade celku sa v dôsledku toho stalo uceleným  

systémom popisujúcim funkčnosť.88 Povaha kultúry a spoločenského (a tiež individuálneho) 

vedomia, sa mení podľa toho, čo je považované za pravdivé. A pravda je výsadnou 

problematikou filozofie. Preto, aj keď si to neuvedomujeme, filozofia tvorí základ akejkoľvek 

vedy a svetonázoru. Ľudský údiv a otázky sú základom každej vedy, psychoterapie 

a psychológie nevynímajúc. A súčasná veda, teória a svetonázor sú výsledkom filozofie 

a dejinných volieb s ňou spojených. Súčasná veda a z nej vyplývajúci postoj ku svetu sa však 

cíti samostatne. Zabudla na svoje základy, ktoré spočívajú v samotnom fakte otvorenosti, reči 

a dialógu. Vždy a opäť sa jedná o fakt bytia, o fakt bytostného prežívania, o dialóg v hľadaní 

pravdy a svojho miesta na svete. Filozofia nie je len etapou, postojom, ktorý stál na počiatku 

kultúry a spoločenského vývoja, ktorý dnes vrcholí. Filozofia tvorí dejinný základ spôsobu 

bytia, ktorý dnes v ľuďoch a ich zmýšľaní a vzťahoch vládne. Od čias Descartových dochádza 

k radikálnemu obratu v ponímaní pravdy. Dovtedy bola pravda tým, k čomu sa dospelo 

starosťou o dušu, prežívaním celku. V novovekej filozofii sa pravda preniesla do subjektu, 

ktorý je súčasne objektom, pretože všetky okolité veci, vzťahy, ľudia a príroda je chápaná 

objektovo, vecne. Pravdivým sa stalo to, čo je overiteľné, merateľné, jasné a ohraničené. 

Pravda spadá do takéhoto ponímania vecnosti. Preto sa dá vlastniť i ovládať. Vlastniť sa dá 

všetko, hviezdy, asteroidy, piesočné moria na Mesiaci. Pravda sa dá vlastniť, ale už sa 

neprežíva. Neprežíva sa bytostné naladenie, nevstupuje sa do otvorenosti, to, čo otvorenosť 

znamená, sa už netematizuje.  

        Je otázkou, či sa z dnešnej adorácie objektivity a moci nestal mýtus. Či mýtus objektivity 

nepreniká i do psychológie, psychoterapie i výchovy. Objektivitou a ustanovením pravdy do 

istoty sa duša stala objektom pre popis jednotlivých psychických funkcií a popis štruktúry 

osobnosti. Nestávajú sa mýtom taktiež veľké psychoterapeutické systémy ich zakladateľov? 

Nie je klient pomeriavaný podľa ich teórie? Filozofia naopak necháva vstupovať do otázky. 
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To znamená, že od otázky, ktorá je znova a znova prežívaná, sa dostáva súčasne klient 

i terapeut. Nič nie je dopredu dané, avšak zostáva otvorenosť pre stále prichádzajúcu živú 

a novú prítomnosť. Z pohľadu pôvodného a prirodzeného pohľadu na človeka a svet sa mení 

i samotná psychoterapeutická koncepcia. Dôraz výcviku a psychoterapeutického vzdelania 

v prirodzenej psychoterapii je kladený práve do osoby frekventanta, na jeho otvorenosť 

k novým slobodným vzťahovým možnostiam, ktoré prinášajú a zároveň sú prinesené 

otvorenosťou pre spoločenstvo a pre svet v psychoterapeutickom výcviku. A to s ohľadom na 

slobodu, rešpekt k času a priestoru frekventanta. V dôvernom prostredí sa tak môže ukázať vo 

svojej pravde, vo svojej neskrytosti, ako to ukazuje prirodzený, z antiky pochádzajúci pohľad 

na svet a pravdu.  

    V prirodzenej psychoterapii nie je filozofia tematizovaná. Netvorí ani pojmový teoretický 

konštrukt. Odkaz na ňu môže vyplynúť z potreby pomenovať súvislosti klientovho života 

a vzťahov prirodzene a celkovo. Celok je tým, čo prináša porozumenie. Skrz celok sú 

pochopené významové súvislosti klientovho života. Tým, že sú zaradené do celku jeho 

vzťahov, jeho pôsobenia na druhých, do celku rodiny i do celku psychoterapeutického 

vzťahu, ktorý sa odohráva tu a teraz. Filozofia nie je pojmovým konštruktom prirodzenej 

psychoterapie, ale stále živou prítomnosťou vzájomného vzťahu. Tak i záujem o ňu prichádza 

z prežitej skúsenosti, zo zážitku spoločného my, z jedného živého tela.  

 

 

2.2 Antika 

 

        Gréčtina a latinčina nie sú iba jedným z mnohých jazykov. Poukazujú totiž na počiatok, 

v ich slovách sa skrýva pôvod, základná ľudská skúsenosť. Patočka tvrdí, že pokiaľ chceme 

porozumieť gréckej filozofii, je potrebné sa naučiť myslieť grécky, Platón je pochopiteľný len 

na pôde antického sveta a rozumie mu plne iba ten, kto dokáže v tomto svete žiť, kto k nemu 

získal prístup. „Kdo nepronikl antickými principy, sotva v něm bude vidět myslitele, kterého 

možno a nutno pojímat zcela vážně, nýbrž ‘dávno překonanou’ kuriozitu…” 89 Antický človek 

má iné videnie sveta, jeho pohľad na svet a dianie v ňom totiž vychádza z iného podkladu, z 

iného prežívania, z iného spôsobu myslenia.  

        So vznikom filozofie ako odstupu, ktorý prináša otázky a umožňuje odkrývanie a nové 

porozumenie bytiu, sa ustanovuje aj miesto a charakter človeka na svete. Človek v antike je 

definovaný ako zoon logon echon a zoon politikon, bytosť hovoriaca a načúvajúca a bytosť 
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spoločenská.90,91 Čo znamená hovoriť a načúvať v gréckom myslení? Ten, kto vie hovoriť a 

načúvať má vyvinutý zmysel pre reč. Avšak reč, to je poukaz súvislostí k poukazu 

poslednému, a tým je celok, bytie. Reč je dom bytia, tvrdí Heidegger.92  V dnešnom 

psychologickom ponímaní je reč psychickou funkciou myslenia, prostriedok dorozumievania. 

Avšak už sa nepýtame na súvislosť, k čomu reč poukazuje. Naše dorozumievanie s druhými 

predsa má svoj koreň, ktorý poukazuje na našu nevyhnutnosť byť vo vzťahoch, byť 

v neustálej starosti o bytie, starosti o spoločenstvo, ktorá je súčasne starosťou o seba samého. 

Poukazuje na celok, na náš spôsob bytia vôbec. Vzťahy zas poukazujú na to, bez čoho nie 

sme schopní byť živí, i keď fyzicky jestvujeme. Mať zmysel pre reč znamená mať zmysel pre 

zmysluplnosť. Bytie nie je možné bez reči a naopak. Reč je ukazovaním sa, zjavovaním sa, 

preto i klient vstupom do miestnosti terapeuta už hovorí. „Člověk jako zoon logon echon je 

bytostí, která je přirozeně uzpůsobena k tomu naslouchat k řádu světa, jeho harmonii, logu, 

nikoli jakýmkoli zvukům. Staří Řekové byli přesvědčeni, že kosmos ‘hraje’, zní nebo souzní. 

Člověk je prostě bytostí, která ke svému životu potřebuje vědět, jaký je svět, v němž žije, jaký 

je zákon, jemuž se podřizuje, a která především ke svému životu ten zákon potřebuje.”93  Nie 

náhodou Platón v Ústave navrhuje, aby výchova začínala hudbou.94 Tá k človeku totiž 

prehovára bytostne. Pravý hudobník sa cez hudbu vie naladiť na to, čo ho presahuje. Pramení, 

keď bytostne hrá a to dodáva jeho životu zmysel. Hudba prichádza v bytostnom ladení akoby 

sama. Nápady prichádzajú. Hudobník, ktorý žije hudbu bytostne, celým životom, dáva 

svedectvo o svojom prežívaní, preto sa táto hudba bytostne dotýka druhých.  Hudobnou 

výchovou sa má kultivovať v človeku načúvanie harmónii kozmu, fysis aj polis, a z tejto 

harmónie čerpať životnú radosť a pocit sunáležitosti s celkom.95  

        Hovoriť znamená načúvať. V reči je obsiahnuté porozumenie a vyrieknuté slovo je 

odpoveďou na to, že človek začul výzvu logu. Povedať niečo bez načúvania môže byť 

prázdnym hovorením, presadením sa bez dialógu. Naopak načúvanie bez hovorenia môže byť 

strachom vydať svedectvo, i sebectvom. Oboje sú uzavretím sa možnému vzťahu.  Reč je 

fenomén tohto najpôvodnejšieho prepojenia človeka s neohraničeným   celkom, ako dodáva 

Hogenová. „Λεγειν (legein – odtud logos ve všech svých významech) znamená usebírání do 

původní jednoty. Původní jednotou je člověk a svět v otevřenosti, jež byla člověku darována 

jako příležitost k životu. Proto je člověk Dzoón logón echón (ζcον λογον εχον). Ta otevřenost 
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je tu předem připravena, čeká na nás a je bytostnou výzvou prostupující člověka. To, co nás 

otevírá je přesažné, důstojné a dobré. Co to je? Nemá to tvar, jenž je’clare et distincte‘ (jasné 

a ohraničené – pozn. autora), nenajdeme to v našem empirickém světě. Tento dar je hoden 

obdivu, o němž věděli již Řekové na úsvitu evropské vzdělanosti. Není to jen příroda, není to 

jen duch , co nás přesahuje, a co nás otevírá. Toto přesažné je bytí samo.“96 Logos je slovom, 

ktoré „ujednocuje“ do jednoty. Reč si tak zasluhuje úctu, ktorá sa vytratila tam, kde je pojatá 

ako súhrn znakov, ktoré sú prostriedkom k dorozumievaniu. Na tieto základy zabudla 

samotná psychoterapia, psychológia a veda vôbec. Veď iba vďaka tejto otvorenosti je možné 

poznávať, vzťahovať sa. Vďaka tejto otvorenosti je možná i samotná veda. Napokon, len 

vďaka otvorenosti je v psychoterapii možná zmena, preto je v nej tak dôležitá reč, všímanie si 

reči klienta i spoločného vzťahu tu a teraz. Otvorenosť je základným predpokladom pre 

prežívanie prítomnosti i pre sebapoznanie, pre zážitok.  

        Človek sa dostáva k pravde rozkrývaním, k sebe sa vracia tým, čo český výraz 

pomenúva slovom usebrání k pôvodnej otvorenosti, k autenticite, k vyvieraniu svojho 

vlastného prameňa.97 Rozkrývanie sa deje skrz umenie „roz“, ktoré nie je násilné. 

Rozkrývanie je tak „roz-umením“, „roz-poznávaním“. Rozpoznávanie v nás evokuje niečo, čo 

už bolo poznané. A to, čo je poznané, ako to zdôrazňuje Hogenová, je alétheia, pravda alebo 

tiež neskrytosť.98 Nie je to odkrytosť. Tá totiž odkazuje na proces, ktorým sa vec stala 

odkrytou. Neskrytosť naopak odkazuje k tomu, že vec sa ukazuje taká, aká je, ukazuje sa ako 

fenomén, vo svojej podstate. Stav, kedy sa veci ukazujú vo svojej pravde, tak ako sú. „V 

Platónově mýtu o jeskyni je to setkání se duše a nejvyšší ideje dobra jakoby tváří v tvář. 

Člověk antické tradice, zoon logon echon tak není vlastníkem pravdy. On ‘nemá’ pravdu, 

spíše je v moci pravdy. Žije v jejím zajetí.”99 Pravda sa neodkrýva chladným, logickým, 

racionalistickým myslením, ako to poznáme dnes. Dnes je myslenie psychickou funkciou 

avšak pôvodné myslenie je inej povahy. Duša je tak nejako všetkým, tvrdí Aristotelés.100 

Latinské anima znamená dušu, ale aj vnímanie, myslenie, pamäť, odvahu. Nie je to však 

súčet. Platónska poznávajúca, rozumná časť duše, ktorá jediná má záujem na zostávaní vo 

svete pravých súcien – ideí , nie je nikdy sama, duša je vždy jednotou troch. Rozumu, vášne a 

žiadosti. Tak najvyššie poznanie môže dosiahnuť ten, kto je posadnutý vášňou, túžbou po 

dobre, láskou ku kráse, túžbou po pravde.101 Práve oddelenosť jednej z častí spôsobuje chlad, 
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racionalitu bez vzťahu. Myslieť znamená prežívať, byť zaujatý tým, čo nás volá a vyzýva, čo 

nás prinavracia k sebe.  V myslení sme plne, celkovo. Tento záujem, tento vzťah k tomuto 

vyzývajúcemu, to je grécke „poznaj sám seba“, „buď s ostatnými v jednom svete a pritom 

vlastný a verný sám sebe“. To je pôvodná zmysluplnosť, prúdenie medzi mnou a svetom, živý 

život. Preto Heidegger tvrdí, že myslenie je ďakovaním, Denken ist danken. Ale ako také 

musí mať samo základ na vylaďovanie sa na bytie, na celok, na reč, a to sa deje práve 

v schopnosti pýtať sa, v bytostných otázkach. Preto je pýtanie sa zbožnosťou myslenia.102  

        Vyvstáva otázka, prečo je potrebné niečo odkrývať? Prečo je potrebné urobiť tento 

výkon? Prečo sme uspôsobený tak, že sme odkázaní k starosti a k výchove? Komu a prečo 

máme podať tento výkon sebapoznania a otvorenosti? Domnievame sa, že ľudská existencia 

je v zásade paradoxná. Je slobodná, prostredníctvom čoho si svoj postoj vo svete môže (a 

dokonca má či musí) vyjasniť. Paradoxnosť spočíva okrem iného v tom, že človek je 

osobnosťou, je „o-sebe“ a pritom vždy vo vzťahoch. Žije a musí umrieť. Má hmotný tvar a je 

pritom bytím, dotýkajú sa ho veci nemerateľné, duševné, či duchovné. Patrí do prírody 

a pritom ako jediný živočích je skrz svoju slobodu, odstup a myslenie, mimo nej, ako tvrdí 

Fromm.103  Pôvod otvorenosti a slobody, ako aj toho, čo človek prežíva ako svoj údel, zostáva 

záhadou, filozofickou otázkou a teda problematikou. Paradoxnosť, ktorá je zdrojom otázok, 

však v sebe skrýva možnosť a riziko zabudnutia na Jedno, počiatok, pretože v sebe nesie 

možnosť oddelenosti a z toho vyplývajúcej moci a ovládania. Zárodok pýchy, ktorá 

prestupuje dejinami, antiku nevynímajúc. Možnosť neautenticity.    

        Patočka podáva ako príznačné rysy antického sveta tieto:104 

a) Nie je to rozpoltený svet. To znamená, že tu nie je  subjekt, objekt a následný vzťah 

medzi nimi ako samostatných jednotiek, ktorý je typický pre dnešnú dobu. 

b) Je to konečný, uzatvorený svet.  

c) Je to božstvom prestúpený svet, pôsobia v ňom večné, hlboko významné sily, ktoré 

vynikajú nielen mocou, ale ontologickou dokonalosťou. 

d) Je vo večnom napätí, je harmóniou protikladov. 

e) Je to celkové spoločenstvo, fungujúce ako τελος (telos – smer, horizont, ku ktorému 

vedie) všetkých jednotlivých síl. 

        Nerozpoltenosť sveta vyplýva z vedomia jednotnej sily, zo sunáležitosti s celkom, ktorý 

znamená súvis všetkých vecí, ich bytostnú spriaznenosť. Celok a svet je jedno a je zakúšaný 

ako božský. Logos je všade a vyplňuje všetko, je skutočnosťou vôbec. „Božská sféra 
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představuje původní a tajemný prvek světa. Člověk je pak ve světě obsažen, a svět je 

v člověku: poznáním a přijetím toho všeho vzniká základní náboženský vztah antického 

člověka.“ 105 

        Napätie vychádza z napätia bytostných otázok, z prežívaných paradoxov, ktoré pôsobia 

súčasne na pozadí jednoty. Harmoniá je súzvuk, priechod spoločným nárokom Logu, tvrdí 

Palouš.106 Filozofický život je neprenosný. Existuje niečo, čo nie je možné dať do slov, do 

pojmov, niečo, čo je výsostné a tajomné. Filozof, či obyčajný človek zažíva harmóniu práve 

vtedy, keď je schopný vykonať grécke legein, keď je schopný naladiť sa na Logos. Ako 

k tomu dochádza? Logos prekonáva existujúce protiklady, je to jednota, ktorá drží protiklady 

súčasne sa proti sebe kladúce.107 Protiklady sú protikladmi skrytosti a neskrytosti, bytia 

a súcna, jednoty a mnohosti, individuality a spoločenstva. Hérakleitos to prirovnáva k ohňu, 

v ktorom neskrytosť plameňov je súčasne sprevádzaná skrývaním dreva, z ktorého plamene 

vznikajú. Medzi týmito protikladmi je niečo, čo je nepostrehnuteľné, čo nie je v čase ani 

v priestore, a to je spara.108 Spara je niečo, čo človek zažíva v náhlom vhľade do podstatného, 

zažíva to tiež, keď sa dostáva na hranicu svojich síl, straty, ale aj v sebapresahu, ktorý vzniká 

myslením, ktoré je grécke a teda spojené s láskou a túžbou. Je to „stret“, ktorý zažívajú 

milenci, ktorým sa navzájom odkrýva duša toho druhého, sprítomňuje sa niečo, čo doposiaľ 

bolo len tušené. Milenec objavuje, že duša milovaného je časťou jeho samého, pričom zostáva 

jedinečným. Je to „stret“ olympijského závodníka, ktorý závodí čisto, ktorý ide na hranicu 

vlastných síl a jeho výkon je bytostnou otázkou po podstatnom.109 Odpoveďou je, že závodník 

v tejto spare, v tejto negativite zahliadne jednotu, spájajúcu jednotu. Grécky človek je cnostný 

práve vtedy, keď  o tomto celku vie a vedomie tohto celku je prítomné v jeho konaní, v jeho 

činoch. Cnosť, grécke areté, je tak úsilie človeka zahliadnuť a naladiť sa na celok v každej 

jednej situácii.110 

        Určenie človeka v antike je tiež zoon politikon, bytosť spoločenská alebo tiež politická. 

Aký je pôvodný charakter tohto politikon? Slovo politika je v latinčine prekladané ako civilis, 

publicus, politicus.111 Všetky tri pojmy odkazujú na občianstvo, príslušnosť k obci, kde platí 

zákon, grécky nomos. Politicus tiež znamená, že sa týka ústavy. Na základe čoho sa tvorí 

obec? Domnievame sa, že na základe toho, že človek je vždy vo vzťahu k druhým, jeho 

spolubytie s druhými ho zakladá. Toto založenie však musí byť dôverné, obojstranné 
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a láskavé. Musí vytvárať priestor pre vzájomná rast a obohacovanie, ktoré nie je násilné, ale 

vychádza z prirodzenosti zúčastnených, z rešpektu k ich slobode a času. Civilis je tiež 

vľúdnosť a dôstojnosť. Charakter spoločenstva, toho, čo je obecné, nám ľuďom spoločné, ešte 

odkazuje k latinskému commūnio, ktoré okrem iného znamená prijatie, ktoré je commūnis, 

vľúdne a láskavé. Pôvod komunikácie spočíva v tom, že sa ľudia strenú u jednej spoločnej 

veci. Tým, že o túto spoločnú vec majú záujem a sú schopní pre ňu niečo urobiť a obetovať. 

Latinské commūnicō je totiž robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa. To predpokladá 

ochotu pristúpiť k druhému ako k blížnemu. 

        Akonáhle chýba medzi ľuďmi toto commūnio, vzniká problém komunikácie, problém 

presadzovania vlastného videnia sveta, a to je problematikou moci. Ten, kto má commūnis 

sensus, má zdravý rozum a slušné správanie. Zákon tiež vychádza z veci samej, nie je 

výsadou presadenia moci, ako to z histórie poznáme. Zákon obce je večný, božský, 

nedotknuteľný a človek nemá právo ho spochybniť. „Být občanem neznamená jen právo 

účastnit se podle zákona na správě obce, ale umožňuje to především podle zákona ‘dobře žít’, 

tedy narodit se, být vychováván a vyučen, mít právo založit vlastní rodinu a vychovávat své 

děti, být sochařem, vojákem, nebo učitelem. Nomos, zákon, dává člověku to, co antika nazývá 

oikos, domov, místo, kde máme své kořeny, kam patříme a bez čeho žádný člověk nemůže být 

celým člověkem a ani nemůže být nikdy šťasten, dává člověku svobodu.” 112 Domov 

prežívame vtedy, keď sa môžeme vrátiť na miesto, o ktorom vieme, že si tam môžeme 

dovoliť byť sám sebou a budeme zároveň prijatí. V domove sa ujednocujeme do jednoty, 

naberáme silu a zároveň je to miesto spočinutia, sklonenia hlavy u najbližšieho. To nie je len 

rodina, ale aj partner, príroda, to, čo sa uskutočňuje v gréckom legein. Obecný zákon 

vychádza z Logu, ktorý je v legein prežívaný, z toho, čo platí pre domov, aby bol domovom, 

čo platí pre ľudí aby boli ľuďmi, čo platí pre spoločenstvo aby bolo spoločenstvom. To je vec 

vzťahov, otvorenosti a prežívania, s rizikom, že prenos tejto skúsenosti do obecných pravidiel 

a zákonov, do konštruktu a systému sa stane neživým príkazom a nástrojom moci. 

        Sloboda antického človeka spočíva v participácii na Celku, ktorý prestupuje svet. V 

účasti jednotlivého človeka na idey ľudstva, na idey krásy, pravdy, lásky, polis, kde znamená 

právo a povinnosť zaujímať v obci také miesto, aké človeku náleží, k čomu je uspôsobený.113 

„Svoboda je tedy uskutečněním vlastní podstaty“114, a výchova – paideia je prostriedkom 

k tomuto uskutočneniu. Výchova má však zásadne odlišnú povahu v porovnaní s výchovou 

                                                 
112 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 24. 
113 tamtiež 
114 tamtiež 
 



 51

dnešnou. Príznačné pre psychoterapiu je, že výchova ako starosť o dušu je súčasne aj jej 

liečbou v zmysle vyvádzania z nepravdivého spôsobu života, privádzania k porozumeniu sebe 

samému,  k sebapoznaniu a otváraniu nových slobodných možností. Schmid  uvádza, že slovo 

zdravý je etymologicky spojené so slovom celý.115 Liečba, starosť o dušu je spojená s liečbou 

o celok ľudského života, ktorým človek ako individualita je, ale ktorý má opäť súvis s celkom 

ako so spolubytím a napokon s bytím samotným. V prípade človeka a sveta ide stále a opäť 

o ten istý celok. Život v pravde, autenticita ako pohyb k nemu, podľa Schmida znamená 

schopnosť bytostne pobývať v harmónii protikladov.116 Byť sám sebou a súčasne žiť vo 

vzťahoch vo vzájomnom podmieňovaní, v jednote. Psychopatológia človeka sa ukazuje ako 

variácia na porušenie celku života a celku vzťahov, ku ktorým neodmysliteľne patrí slobodný 

pobyt vo svete zmyslu. Porušením sa človeku pôvodný zmysel, odkaz každodenných ľudí a 

situácií, ktorí ho ako slobodnú bytosť oslovujú, uzatvára. Uzavretím slobody sa tak uzatvára 

i porozumenie a prirodzené odpovedanie významom, s ktorými sa stretávame. Do 

psychoterapie patrí celok. Patrí do nej téma „ja“, téma vzťahov ako i téma náboženská.   

 

 

2.2.1 Paideia 

 

        K tomu, aby sme nazreli podstatné určenie výchovy, je potrebné nazrieť jej korene. 

Nazretie prináša rozhľad, odstup z názorovej jednostrannosti. V rámci výchovy prináša 

náhľad na to, že výchova nie je len prístupom rodiča k dieťaťu, učiteľa k žiakovi, 

odovzdávanie vedomostí, zvykov a zásad. To je len jej konkrétny rámec v obmedzenom 

rozsahu. Výchova patrí k nášmu bytostnému určeniu, toto určenie v sebe nesie, preto nie je 

namieste hovoriť o pokroku v oblasti výchovy, ale skôr o znovuprinavrátení k tomuto určeniu.  

        V antike je výchova paideia a patrí k základným duchovným kategóriám Grécka, čo 

znamená, že je to niečo, čo si zasluhuje úctu kvôli tomu, že samo úctu prináša.117 Paideia je 

výchovou, ktorá dovoľuje vstúpiť do priestoru úcty, úžasu, slobodného žitia. Kratochvíl 

dodáva, že paideia má blízky súvis s tým, čo je eusebia: schopnosť vzťahu, úžasu a úcty.118 

Vzťah je tu podmienkou, aby k úžasu vôbec prišlo. Jeden je oslovený druhým. A podmienkou 

akéhokoľvek vzťahu je otvorenosť. Otvorenosť v zmysle, že je tu vôbec možnosť sa s niečím 
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stretnúť, že sme uspôsobení tak, aby sme videli, počuli, mysleli a cítili svoj náprotivok vo 

vzťahu. Otvorenosť pre nejaký účel, ktorý je filozofovi otázkou.  

        Vo výchove tak ide o starosť o vzťahy. O aký typ vzťahu a o akú starosť sa jedná? 

Východisko leží v Platónovom mýte o jaskyni.119 Jaskyňa má malý otvor na zem. Vo vnútri je 

rozdelená malou stenou vo výške človeka. Na jednej strane jaskyne horí oheň a pozdĺž steny 

z tejto strany chodia nosiči a na hlavách nesú sochy a rôzne predmety. Tieto vyčnievajú nad 

stenu a vrhajú tieň na opačnú stranu jaskyne. Na druhej strane steny žijú zajatci jaskyne, 

spútaní na rukách a na šijach. To im zabraňuje, aby sa mohli pohybovať, dokonca aby mohli 

pohybovať hlavou. Nemôžu sa teda pozrieť na to, čo vidia, ani z iného uhla pohľadu. Stoja 

alebo sedia čelom k tieňom a chrbtom k stene, nerozpoznávajú divadlo ako divadlo. 

Zotrvávajú stále na jednom mieste. Žijú tam od detstva a ich život je podivný. Tým pádom 

nepoznajú inú realitu ako tú, ktorú žijú. Tieňová hra, tieňové divadlo považujú za svoj domov. 

Jeden z otrokov  je však  zbavený pút, je prinútený náhle vstať, otočiť šijou a ísť, uprieť zrak 

ku svetlu. 

        Platón pokračuje, aby sme si predstavili, čo náhle človek zbavený pút prežíva. Z pohľadu 

do ohňa by cítil bolesť a nebol by schopný sa dívať na predmety, ktorých tiene videl. 

Pravdepodobne by mal ťažkosti usúdiť, že  tiene, ktoré videl, boli len tieňmi vecí, ktoré sú mu 

teraz ukazované. Domnieval by sa, že známe tiene sú predsa pravdivejšou realitou, ako 

samotné predmety. A keby uvidel svetlo ohňa, ktorý predmety osvetľoval, boleli by ho oči 

a utekal by k tomu, na čo sa dokáže pozerať. Ak by tohto človeka niekto násilím vliekol von 

na slnečné svetlo, von východom drsným a príkrym, bol by plný bolesti a oslepený. Prechod 

cez východ na slnečné svetlo sa však  podarí. Privyknúť si spočiatku na denné svetlo je 

nemožné. Najskôr hľadí na tiene, teraz už skutočné, na odrazy vecí vo vode, až následne na 

veci samé, najskôr v noci a potom aj cez deň. Napokon dokáže pozerať na oblohu a nakoniec 

dokáže zniesť aj pohľad do Slnka. Poznáva, že je to zdroj všetkého svetla, jasnosti a teda aj 

toho, čo videl v jaskyni. Má radosť z tohto poznania a zároveň cíti súcit so svojimi 

spoluzajatcami, a preto sa vracia naspäť do šera jaskyne, kde opäť nič nevidí, pretože si 

zvykol na svetlo slnečné. Chce podať svedectvo a s ostatnými sa o svoju skúsenosť podeliť. 

Obyvatelia jaskyne majú otázky. Nechávajú si rezervu pre pravdivosť jeho výpovede, preto 

chcú toto svedectvo podrobiť skúške, experimentu. V jaskyni medzi zajatcami existuje 

„veda“, kultúra, existujú pochvaly, pocty pre tých, ktorí vedia podľa pamäti a skúsenosti 

najlepšie predpovedať, ktoré tiene budú nasledovať. Navrátilec so svojou skúsenosťou 

nemôže uspieť.  Nasleduje výsmech. Nemá dôkazy, ešte k tomu prichádza s poškodeným 
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zrakom, čím vlastne ani nemôže súťažiť v rozpoznávaní tieňov. Nie je preto pre prítomných 

dôvod odchádzať z jaskyne. A aj keby sa niekto pokúšal vyviesť týchto zajatcov z okov, 

najskôr by ho zabili.  

        Stojí za povšimnutie, že v práci s mýtmi v psychoterapii tento mýtus nie je prakticky 

spomínaný. Jedná sa pritom o mýtus, ktorý poukazuje na rozpoznávanie predsudkov 

a slobody. Poukazuje na rozšírenie ľudských možností vidieť doterajšiu zväzujúcu 

neslobodnú životnú skúsenosť novo, z odstupu a slobodne. Zároveň pripomína, čím 

prechádza človek počas psychoterapeutickej zmeny a ako sa to dotýka jeho blízkych. Čo 

hovorí mýtus sám? Zajatci žijú sprvu, od detstva, v jaskyni. Jaskyňa je bezpečné, i keď 

nevľúdne a predovšetkým uzatvorené miesto, z ktorého vedie východ von, o tom však zajatci 

nevedia. Podstatnú úlohu tu zohráva nevedomosť zajatcov o svojom stave a svete. 

Nevedomosť o svojich možnostiach a o možnostiach priestoru v ktorom žijú ich ponecháva 

v pôvodnej uzavretosti, v stave bez slobodného pohybu. Zajatec nevie, že je zajatcom. Svojim 

spútaním si ani neuvedomuje možnosť pohybu. Pohyb tu je napokon to, čo otvára 

oslobodenému nové možnosti. A to také, ktoré mu dovoľujú rozpoznať svet v ktorom žil 

a svoje predchádzajúce rozpoloženie v ňom. Oslobodený zajatec si môže prezrieť prostredie, 

v ktorom žil so svojimi druhmi a taktiež rozpoznať klam ako klam. Zajatie a predovšetkým 

udržovaná nevedomosť spočíva v tom, že títo ľudia sú klamaní. Je im predstieraná virtuálna 

skutočnosť tak, aby zajatci túto skutočnosť brali za reálnu a jedinú možnú. Kratochvíl dodáva, 

že celá tradícia platónskych výkladov chápe putá jednoznačne ako naše predsudky. To 

znamená, že naše zajatie v jaskyni spočíva predovšetkým v predsudočnosti pohľadu, 

v nerozpoznanej neslobode.120 

        Sila doterajšieho života je tak pevná, že napriek pohybu a videniu skutočnosti tak, ako je, 

má oslobodený tendenciu stále dôverovať svetu a skúsenosti, ktorú žil a zároveň sa do 

predchádzajúcej skúsenosti a porozumenia vracať. Pohyb ako nová životná možnosť, ktorá 

umožňuje poznanie a otvára možnosti nové a také, ktoré spejú k pravdivému vedeniu života, 

je sprevádzaný bolesťou. Tá spočíva  predovšetkým v pohľade na svetlo, na oheň, ktorý 

osvetľuje predmety nosičov, na to, čo osvetľuje to, čoho tiene tvoria hlavný životný rámec 

ľudí v zajatí, ich okruh životného a duševného záujmu a otázok. Ten však je len odrazom, je 

v šeru jaskyne. Platónovi sa pôvodne nejedná o svetlo ako fyzikálny jav. Ten je v tomto 

prípade druhotný. Jedná sa o to, čo v živote svieti, osvetľuje, dáva skutočný náhľad a pravdu. 

Platónovi ide o svetlo ako zdroj, ktorý umožňuje poznanie. Bolesť je bolesťou z nového 

dojmu, na ktorý ešte nie je človek uspôsobený. Je to bolesť spôsobená možnosťou pohybu. Je 
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taká, že oslobodený zajatec by najradšej unikol k tomu, čo pozná. Ďalšia bolesť nastáva pri 

prechode východom, prechodom z pôvodného prostredia do prostredia prirodzeného sveta, 

sveta skutočne pravdivého. Prechod z prostredia uzatvoreného a z prostredia šera, ktoré je 

pôvodne chápané ako jediné pravdivé do prostredia prirodzeného, prírody, osvetleného 

a otvoreného, je príkry a drsný. A bolestivý. Privykanie sa darí, oslobodený zajatec si 

osvojuje nové možnosti vzťahu k prirodzenému svetu. V prirodzenom svete zajatec zažíva 

slobodu pravdy sveta, ktorý mu umožnila naplnená možnosť pohybu. Pohyb je prvotne to, čo 

slobodu zakladá. Nie možnosť. Ta je len potenciálna. Možnosť je tu vždy. To, že zajatci sú 

spútaní, túto možnosť len potvrdzuje. Bez nej by boli okovy zbytočné. Tak je tu neustále 

prítomná aj možnosť slobody, ktorá je zámerne eliminovaná putami a tieňohrou. Sloboda sa 

však napĺňa až realizáciou pohybu, pretože ten dovoľuje zakúsiť priestorovosť, dovoľuje 

možnosť zahliadnuť veci, poznať kontext vedenia života. K slobode patrí poznanie svojho 

priestoru i jeho limity. Patrí k nemu súčasne nahliadnutie, ku ktorému náleží otras. Je to otras 

celkový, otras, ktorý sa týka doterajšieho zmyslu, doterajších hodnôt, ktoré zajatec vyznával. 

Jeho poznanie prechádza stupňami. Najskôr poznáva, že to, čo vídaval a považoval za 

pravdivé, doterajší spôsob života i doterajšie porozumenie svetu bolo výsledkom klamu. Bolo 

to výsledkom toho, že niekto chcel a dbal na to, aby zajatec videl a rozmýšľal iba istým 

spôsobom. Aby nevidel a nepoznal viac. Toto poznanie nastáva ešte v jeho pôvodnom svete, 

v jaskyni. Po poznaní klamu nastáva druhá fáza, ktorou je prechod z tohto sveta do sveta 

otvoreného a prirodzeného, s prirodzeným zdrojom svetla, jasnenia všetkých vecí a zdrojom 

života. Sloboda a realizovaný pohyb prináša poznanie skutočného sveta, nielen poznanie 

klamu. Nielen to, pohyb a sloboda sú účelné práve kvôli tomuto poznaniu. Poznať svet 

pravdivo súvisí s potrebou pravdivého vedenia svojho života. Prirodzený svet, jeho 

otvorenosť, bohatosť a  farebnosť, skutočné svetlo a skutočný život stoja pri zmene 

zajatcových hodnôt. Jeho poznanie a pobyt v ňom je zdrojom radosti.  

        Zajatec zostáva spolu so svojimi druhmi i v prirodzenom svete. Jeho „spolu“ sa prejavuje 

tým, že na nich myslí, je duchom s nimi. Poznajúc rozdiel toho, čo prináša slobodný život 

a pohyb v porovnaní so životom neslobodným, v ktorom žijú jeho druhovia, cíti súcit a 

starosť. Táto sunáležitosť je dôvodom jeho návratu a potreby svedectva. Ako slobodný človek 

chce dopriať slobodu aj svojim bývalým spoluväzňom. Spútaný zajatec odpovedá na hru 

tieňov, ktorú vidí. Jeho odpoveďou i zodpovednosťou je vhodne predpovedať, tak, aby obstál 

v zavedenom systéme noriem. Oslobodený zajatec odpovedá inak. Odpovedá na skúsenosť 

presahu, skúsenosť pravdivého bytia, a z tejto skúsenosti odpovedá návratom do jaskyne. 

Svedectvom o prežitom. Jeho zodpovednosť sa tak týka starosti o slobodu a život zajatcov. 
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Skúsenosť prirodzeného sveta, sveta plného, bytostného a pravdivého je vrcholom, ktorý 

oslobodený prežíva. 

        Mýtus takisto svedčí o tom, že život v prirodzenosti je životom vo vzťahoch a s druhými. 

Zajatci majú svoj systém hodnotenia a hodnôt, svoje normy, svoju „vedu“ týkajúcu sa 

umelého sveta. Tieňové závody a pocty, to je ich kultúra, ich životná náplň. Ani víťaz však 

nemá tušenie o tom, vďaka čomu a k čomu vlastne vôbec žije Presvedčenie o svojej 

pravdivosti je však tak silné, že kvôli jeho ohrozeniu svojim druhom sú schopní ho napokon 

zabiť.     

        V mýte vystupuje význačne  ešte jeden podstatný prvok. Človek je vyvedený z pút, je 

vyvedený z jaskyne, poznáva to pravdivé nie skrz vlastnú vôľu. Nie je to v jeho moci. Je 

vyvedený skrz neznámu inštanciu, niečo, čo má záujem na jeho prežití a poznaní tejto 

pravdivosti. K tomu, aby prišlo k stretnutiu prirodzeného sveta, pravdy s človekom, je tento 

odkázaný na túto inštanciu.  

        Výchova v tomto ponímaní je tou cestou, na ktorej vychovávaný je vlečený smerom 

nahor. Ide o to poznať prirodzený svet, bytostné bohatstvo, ktoré je obsiahnuté v prítomnosti. 

Nie je tu spomenutý súbor poznatkov, ktorý by mal byť odovzdaný od vychovávateľa 

vychovávanému. Praktický účel, na ktorý je kladený dôraz v dnešnej výchove, tu nemá svoje 

miesto. V pôvodnej výchove ide o smer vertikálou nahor. Ide o stretnutie s prirodzeným 

svetom. Toto stretnutie nevyhnutne v sebe zahŕňa niečo, čo môžeme nazvať pravdivosťou. Tá 

spočíva nielen v bytostnom stretnutí s prirodzeným svetom, ale taktiež v poznaní rozdielu 

života v pravde a života v lži. Stretnutie a poznanie, i keď cesta k nemu je sprevádzaná 

utrpením a bolesťou, je napokon radostné. Človek zakúša svoje prirodzené možnosti. 

Možnosť pohybu, možnosť slobody, možnosti telesnenia ako na svete byť, možnosti starosti 

a súcitu, spolubytie. Výchova je cestou k tomuto stretnutiu, je vyvádzaním z uzatvoreného 

priestoru do priestoru slobodne priliehajúcich možností, ktoré prináša prirodzený svet. Ak 

odbočíme k oblasti psychoterapie individuálnej či skupinovej, ľudské možnosti sa otvárajú 

a dávajú práve v prostredí, v ktorom človek je intímne a prirodzene, v ktorom sa deje jeho 

život, čo psychoterapeutické prostredie je. V tom spočíva prísľub, nádej liečby ale i riziko 

indoktrinácie a zneužitia. Psychoterapeutická skupina vedená v duchu slobody, pohybu, 

prirodzenej reči a prirodzenej skúsenosti, spontaneity a autenticity, toho, že človek zostáva 

verný pravdivému prežívaniu, otvára tieto možnosti ostatným členom skupiny. 

        Výchova je vždy individuálna. Oslobodený zajatec je jeden. Svedectvo o tom, čo prežil 

má motivovať k slobode svojich druhov. Táto sloboda však znamená, že pohyb a skúsenosť 

urobí každý sám v sebe a za seba. Vychovávateľ podáva svedectvo a motivuje, sprostredkúva 
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skúsenosť bytia, svedčí o prirodzenom svete. Iba sa pokúša uviesť do  tohto vzťahu k bytiu, 

čo ale zároveň znamená, že otvára vzťah vychovávaného k sebe samému, k otázkam svojej 

neslobody a jednostranného pohľadu, ktorý je vždy spätý so vzťahom k ostatným. 

Oslobodený zajatec sa vracia späť do jaskyne. V tomto zmysle je podľa Kratochvíla 

pomocníkom, a teda v pôvodnom zmysle slova „therapeutom“ životného obratu.121  

        Paideia je predovšetkým duševný pohyb, ktorý má viesť k tomu, aby človek poznal to, 

čo je pravdivé, poznal ideu. Podľa Platóna je idea skutočnejšia než okolitá fyzická 

skutočnosť, v ktorej žijeme. Veci sú obrazom toho, čo poskytuje, dáva. V obraze je možné 

zahliadnuť svojho tvorcu, je v ňom jeho prítomnosť. Idea je to, čo vec robí vecou, je to jej 

určenie, je prehováranie, zmysel tej veci. Idea Dobra potom nie sú len dobré veci a dobré 

skutky, je to vôbec existencia toho, že neustály záujem a tendencia k dobru k nám jednoducho 

patria. Bez idey by nebolo možné vôbec o nej uvažovať. Preto je tu neustála snaha sa k nej 

priblížiť. Tak existuje i idea liečby a idea toho, čo je človek, existuje i idea zdravia, neustála 

snaha pristúpiť k pacientovi v liečbe najoptimálnejšie, hľadanie toho, čo pomáha. Keby 

nebola idea, ľudské určenie toho, ako nám je dané na svete existovať, nebol by dôvod na 

ochorenie i na liečenie. I Freudov poukaz na Sofoklov mýtus o Oidipovi je poukaz na ideu 

vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi. V psychoterapii vôbec, a vo filozofii taktiež, ide o to 

„vyhmatnúť“ ideu človeka, ideu toho, ako človek na svete jest. Preto i vo filozofii 

i v psychoterapii existuje toľko systémov a prístupov, ktoré sa snažia spieť k jednému 

celkovému obrazu. To je dôvod, pre ktorý je potrebné obrátiť sa ku koreňom, k pôvodnej 

skúsenosti, ktorá zakladá nielen danú psychoterapiu, ale i danú kultúru. 

        Účasťou na idey, v ktorej sa človek nachádza ako ten, kto je a je  spolu s druhými, sa 

stáva sám sebou. To je jeho sloboda. Je uskutočnením svojej podstaty, mocou ku kráse, 

pravde, láske, odvahe. Paideia je tak prostriedkom k tomu, aby človek objavil a naplnil tieto 

hodnoty. Je starosťou o slobodu k hodnotám. „Paideia není jen vztah mezi lidmi – vědoucího 

k méně vědoucímu, starého k mladému, a vůbec není vztahem vnější autority mistra 

k učedníku, ale je tím, co má své kořeny v bytí.“ 122     

 

 

 

 

 

                                                 
121 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí, str. 36. 
122 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 25. 
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2.2.2 Teória a technika 

 

        K procesu výchovy v spomínanom mýte pristupujú dve dôležité skutočnosti. Prvou je 

teória.  V dnešnom ponímaní teória znamená určitý ucelený systém tvrdení o nejakej 

skutočnosti a je kladená do protikladu k praxi. Na základe takýchto tvrdení možno vystavať 

systémy tvrdení, ktoré ich vyvracajú, doplňujú, obohacujú. Tak jedna teória sa stáva 

podnetom pre budovanie teórií iných atď.. Systémy tvrdení sú následne potvrdzované 

výskumom, ktorý má overiť ich správnosť. Teória má taktiež v rámci svojho okruhu 

pôsobnosti spĺňať kritérium všeobecnosti. Výskum túto všeobecnosť stanovením hladín 

významnosti potvrdzuje alebo vyvracia. V prípade psychoterapie sa napríklad jedná o ucelený 

pohľad na ľudské správanie, psychológiu osobnosti, psychopatológiu a mechanizmy 

terapeutickej zmeny.  

        Pôvod theória leží v niečom inom. Zajatec oslobodený z pút zažíva vhľad do pravej 

podstaty vecí, svet sa mu javí neskryte a o tejto skutočnosti chce podať svedectvo. Pôvodná 

skúsenosť s tým, s čím sa stretáva, tento stret a zároveň vhľad, v ktorom človek akoby precitá, 

pozná, to jest pôvodne teória. Ide o pozeranie sa na udalosť, ktorá je slávnostná, pretože sa 

jedná o udalosť určenú k stretnutiu bohov s ľuďmi, pričom ten, ktorý nahliada, je divákom, 

aby po návrate domov mohol sprítomniť túto slávnosť tým, ktorí na nej byť nemohli.123 Toto 

nahliadnutie je vecou myslenia a myslenie je pôvodne vecou poznávania. „Tento akt poznání 

není jen něčím racionálním, ale je především vztahem k bytí jsoucna a k bytí sebe sama, ke 

svobodě“.124 Teória tak v reči, v pojmoch, má podržať a znovu sprítomňovať náhľad. 

Keď poznáme, a toto poznanie vychádza zo vzťahu k bytiu toho, s čím sa stretávame, 

potrebujeme ešte vedieť, ako k tejto veci, k tomuto bytiu veci pristúpiť. To znamená, že 

i k sebe samému a k svojim žiakom, klientom a pacientom. Keď však máme rešpektovať bytie 

ako bytie, ide o to, aby tento prístup vychádzal z jeho povahy, z veci samej, o ktorú ide. Nie 

z teórie ako systému tvrdení, nie z mocenského prístupu, ktorý najlepšie vie, ako sa to s danou 

vecou má, nie k prospechu toho, kto stretáva. Prístup zodpovedajúci povahe bytia súcna, 

s ktorou sa stretávame je pôvodne techne. Je dôverným bytím s tou vecou, s tým, človekom, 

s tou udalosťou.125 Prečo? Koreň tohto gréckeho slova znamená vytvárať v zmysle nechať 

zjavovať.126 To však znamená nechať zjavovať podľa povahy veci, s ktorou sa stretávame, aby 

vyjavila svoj potenciál, svoje bytie. V tejto dôvere sa totiž vec otvára, stáva sa neskrytou. 

                                                 
123 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí, str. 99. 
124 tamtiež, str. 53. 
125 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 23. 
126 HEIDEGGER, M. Basic writings, str. 337. 
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Dôvera je ako v psychoterapii tak v ľudských vzťahoch tým základom, na ktorom sa bytie 

môže odkrývať, dovoliť si byť neskryté, ukázať svoju hĺbku a jadro, vyjaviť svoje tajomstvo, 

ukázať, čo jest.  

        Výchova spočíva v uvoľnení bytostných možností, v zabezpečení bytia a k privedeniu 

k spolupodieľaniu sa na bytí súceho.127 Pelcová  ďalej uvádza, že tam, kde najviac osciluje 

bytostný rozmer gréckeho paideia, je práve techne.128 Techne je pôvodný názov pre aktivitu 

človeka, nie je ovládaním, technikou v dnešnom ponímaní. Ide o aktivitu, v ktorej človek 

bytostne rozumie tomu, s čím prichádza do kontaktu. S tým, čo má byť vytvorené, zhotovené. 

Nie je to len zručnosť, naučenie sa metóde. Ale je to porozumenie veci samej, a to znamená, 

že predpokladá cit pre ňu, mať pre ňu vyvinutý zmysel, a teda pristupovať k nej s úctou 

a rešpektom. Vec sama svojím „bytovaním“ vychováva  a naladiť sa na ňu je umením. Techne  

nespočíva v správnom užívaní metódy, ako to poznáme dnes, bez ohľadu na vec. Práve 

naopak spočíva v tom, že ten, kto rozumie, vie, kedy dotyčnú metódu použiť. To je podľa 

nášho názoru zásadné najmä v psychoterapii. Techne terapeuta má spočívať v tom, že sa vie 

na klienta naladiť, vstúpiť s ním do dialógu, do spoločných otázok jeho života a trápenia a tak 

s ním rozkrývať vec, ktorá sa tým, že klient otvára svoju intimitu a terapeut sa stáva jej 

svedkom, stáva spoločnou. Je to dôverné bytie s klientom, odhodlanie vstúpiť s ním do otázok 

a umenie rozkrývať, ako sa mu otvára svet. 

        Techne, paideia i theória sú základom akéhokoľvek psychoterapeutického prístupu. 

Každý terapeutický prístup si zakladá na teórii, avšak už nereflektuje to, čo samotná teória 

znamená. Má ako svoj nástroj terapeutické techniky a metódy, avšak už nereflektuje, čo je ich 

pôvodný zmysel, ktorý vychádza zo zážitku z prirodzeného sveta. Domnievame sa, že paideia 

ako výchova, je vôbec základom psychoterapie, pretože jej hlavným určením je starosť 

o dušu.  

        Teória i technika vychádzajú pôvodne z udalosti stretnutia s tým, čo robí vec vecou, 

udalosť udalosťou, s jej bytím. Bytie je súčasne to, čo zakladá zmysel veci a udalosti. Teória 

i technika sa stávajú doktrínami vo chvíli, keď sa uzatvorí možnosť intuície otázok a 

sebakritiky, že nie sú s to obsiahnuť celok života. Vtedy, keď si oprávňujú monopol na 

pravdu. Obsiahnuť celok, s to nie je ani teória v pôvodnom zmysle. I v nej ide iba o dotyk 

s tým podstatným, čo tvorí základ pre všetky teórie vôbec. Teória je poukazom, ktorého 

nasledovanie má viesť k jedinečnej a individuálnej, nezastupiteľnej skúsenosti. Tým je 

jedinečná každá vyučovacia hodina, každé terapeutické sedenie, každé nové stretnutie. 

V každom sa totiž odohráva nový dej, ktorý nie je vopred predpovedateľný. Dialóg a v ňom tá 
                                                 
127 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 27. 
128 tamtiež, str. 25. 



 59

vec sama, sa odkrýva v tej chvíli práve na tom mieste. Vo vopred stanovenom systéme je 

riziko toho, že sa stratí živosť, že vyprchá život, práve zmienená prítomnosť. Systém práve 

tak ako technika, aby dovoľoval veci, udalosti, sedeniu vyvstať, musí zodpovedať práve tej 

slobode, tej veci, o ktorú ide, ktorá sa má ukázať. V tomto zmysle sa sloboda, spontaneita 

a systém nevylučujú. V tomto zmysle môže byť výchova výchovou k slobode. Veď i slobodne 

žiť je potrebné sa naučiť. Sloboda v Platónovom mýte o jaskyni sa odohráva vždy vo vzťahu 

s tým, s čím sa oslobodený stretáva. Na to, aby slobodu zakúsil, bolo potrebné vystaviť sa 

pôsobeniu toho, čo slobodu, voľnosť pohybu i krásu a plnosť sveta, poskytuje. Sloboda je tak 

vždy vzťahová, z tohto vzťahu niet úniku, avšak jej podmienkou je voľnosť pohybu. So 

slobodou takto ponímanou bezprostredne súvisí i autenticita. Autentické prežívanie nastáva 

práve v stretnutí s vecami, ktoré bývalému zajatcovi odhaľujú kontext jeho bývalého života. 

Autentické prežívanie nastáva v stretnutí s tým, čo je jeho životu a životu vôbec prirodzené. 

A podmienkou tohto prežívania je sloboda, ktorá poskytuje pohyb. Oslobodený zajatec má 

vždy možnosť sa vrátiť k pôvodnému spôsobu života, ale účel slobodného života vedie von 

k poznaniu prirodzenosti. Sloboda je slobodou k základu, pripomína Hogenová. 129 

        Z toho môžeme vyvodiť, že v prípade chápania slobody a autenticity ako svojvôle, sa 

skôr jedná o novotvar. Sloboda i autenticita vylučujúca vzťah, a tým pádom i to tretie, čo 

tento vzťah udržuje, tak nie je pôvodnou slobodou a autenticitou. Teória i technika si skrz 

Descartov obrat robia nárok na istotu a overiteľnosť. To je napokon základ každej vedeckej 

teórie, ktorej počiatok však leží v intuícii, vo vhľade, v teórii, diváctve v pôvodnom zmysle, 

v účasti na celku. Dôraz na istotu vytvára riziko, že život bude prehliadnutý vo svojej 

rozmanitosti a bohatosti. I riziko toho, že človeku, ktorý potrebuje v terapii byť nielen 

pochopený, ale predovšetkým rozumieť sám sebe, sa dostane nepochopenia, resp. 

porozumenia, ktoré je redukujúce a vecné. Vedomie a moc istoty (teórie a techniky) ešte 

neoprávňuje k nároku pristupovať k veci z pozície moci a výlučného poznania a interpretácie. 

Pretože istota je len jeden z možných aspektov rozmanitého života a nemusí v danej chvíli 

zodpovedať udalosti, ktorá sa práve deje jej jedinečným spôsobom. Prochaska a Norcross  

uvádzajú, že základným problémom nie sú teóriou obmedzení terapeuti, ale terapeuti, ktorí 

uplatňujú svoje obmedzené teoretické stanovisko i na úkor pacientov.130 

 

 

 

                                                 
129 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 11. 
130 PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. O. Psychoterapeutické systémy, str. 18. 
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2.2.3 Starosť o dušu 

 

        Druhou dôležitou skutočnosťou výchovy je starosť o dušu. Paideia - výchova je touto 

starosťou jednak ako základ jej možnosti, tak ako jej výsledok.131 Výchova je tak pôvodne 

tým procesom, v ktorom ide o túto starosť a naopak, táto starosť je dôvodom k tomu, aby 

výchova ako výchova vôbec existovala. Pokiaľ hovoríme o nevyhnutnosti  výchovy a starosti 

o dušu, predpokladáme zároveň ľudskú nedokonalosť a neúplnosť. Filozofia i veda vôbec sú 

svedectvom neustáleho hľadania a poznávania. Potreba sebaporozumenia i otázka vlastných 

možností vo svete je svedectvom tejto pôvodnej starosti o dušu. Je tu neustály účel, ktorý sa 

však dejinne mení. Sebaporozumenie sa neustále týka problematiky zmyslu v celej jeho škále. 

Od bytostného náhľadu jednoty človeka a sveta u Hérakleita až po neprítomnosť zmyslu, 

ktorá sa prejavuje potrebou ho do sveta doplniť, ako to vidíme od Nietzscheho po Sartra. 

Neprítomnosť zmyslu ako prirodzený dôsledok pretrhnutia pôvodnej jednoty sveta 

Descartovým prístupom zabezpečujúcim nespochybniteľnú istotu. Ukazuje sa, že istota 

spočívajúca v objektoch, v jednotlivostiach, v zabezpečovaní sa a v moci, sa z pohľadu 

vedenia zmysluplného života stáva problematickou a nedostatočnou. 

 

 

2.2.3.1 Starosť 

 

        V analýze starosti o dušu budeme pre lepšie porozumenie najskôr vychádzať z analýzy 

starosti a analýzy duše a následne poukážeme na korene starosti o dušu. Slovo „starosť“ 

evokuje pocit a vedomie zodpovednosti a opatrovania, to, že nám na určitom spôsobe bytia 

veci, tvora, človeka alebo udalosti záleží.  

        Starosť pôvodne nie je filozofickým problémom. Uvádza sa ako epimeleia, starosť 

o dušu.132 V latinčine má toto slovo dva  významy. V prvom prípade sa jedná o podstatné 

meno ženského rodu cūra. Okrem iného znamená pozornosť, ale i liečbu. V druhom prípade 

sa jedná o sollicitūdō.133 Toto slovo okrem starosti o niečo znamená i nepokoj. Sloveso od 

tohto slova, sollicitō, znamená okrem iného uvádzať do pohybu, hýbať, navodzovať stav 

nepokoja. Čo znamená pozornosť? Pozornosť, v ktorej centre stojí duša vlastná či druhého? 

V pozornosti všetky periférne  podnety strácajú svoju aktuálnosť, do centra sa dostáva to, o čo 

                                                 
131 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí, str. 29. 
132 tamtiež, str. 20. 
133 ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J. Latinsko slovenský a slovensko latinský slovník. 



 61

sa jedná. Pozornosť terapeuta venovaná klientovi znamená, že tento ho nielen vníma, ale že 

chce ho aj pochopiť, že ho počúva, že stojí o to, čo klient hovorí.  

        Pozornosť nie je starosť, i keď je jej dôležitou zložkou. Je neviditeľným spojivom medzi 

pozorovateľom a pozorovaným. Aby sa v nej vec mohla ukázať tým, čím jest, je potrebné 

dovoliť si na ňu pozerať z rôznych pohľadov, z rôznej blízkosti. „Pozorností je člověk 

svoboden. Lidská svoboda znamená, že nejsem svázán determinantami odjinud, ale že jsem 

volný tak, aby se moje rozvažování, můj pohled mohl volně pohybovat. Pozornost znamená 

mít čas, abych vnímal vše, co v dané situaci  lze zaslechnout a rozlišit.“ 134 

    

 

2.2.3.2. Duša  

 

        Psychológia i psychoterapia vo svojich teóriách definuje jednotlivé zložky osobnosti, 

psychické funkcie, motivačné faktory. V obsahu týchto systémov sa však nestretneme so 

zaradením duše do týchto systémov. To, čo tieto vedy nesú vo svojom názve, logos, 

therapeuin, a najmä psyché, akoby boli historicky prekonané relikvie z obdobia začiatkov 

liečby a vedy. Fenomén zabudnutia sa prejavuje  i v tomto prípade. V prípade psyché sa totiž 

jedná o podstatné určenie života človeka, čo má priamy dôsledok v liečebnom prístupe k 

nemu. 

        Duša je život ako život. Je to to, čo robí život v živej bytosti ako to definuje 

Aristotelés.135 Je to to, čo udržuje jednotu a identitu každého z nás. Palouš ako synonymum 

nachádza pojem ľudské vnútro. „Když se takhle ptám, co to vlastně je život v pravdě, tak 

vždycky narážím na to, kde je ten tazatel, kdo se po mně ptá? Kdo je ten tazatel, kdo se po 

mně ptá, abych neříkal lži, abych prostě hovořil autenticky, a to autenticky vzhledem k tomu 

nároku. Říká se tomu lidské nitro. Kde to nitro je? Je nitro v mých ledvinách? Je v srdci? Je 

v mozku? Kde je? No všude tam. Je to to, co není vnějšek. To všechno co jsem jmenoval jsou 

lidské orgány lidského vnějšku. Ale kde je to nitro? No to je uvnitř, to není nikde lokalizováno. 

Známy případ je: co vidí? Vidí moje čočka? Vidí sítnice? Ta to posílá do mozku. Vidí mozek, 

který lze nakonec vyjmout z hlavy? Ten přece nevidí. Nebo televizní kamera. Taky má čočku. 

Má paměť, může zopakovat všechno, co takzvaně zaznamenala, ale vidí kamera? Kdo vidí? 

Já! Já, to nitro, které není lokalizovatelné. Není oddělitelné od toho vnějšku. Samozřejmě 

                                                 
134 PALOUŠ, R. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky, str. 74. 
135 ARISTOTELÉS. O duši. 



 62

k tomu vidění potřebuju nástroje, včetně mozku, včetně oka. Ale ty přece nevidí. To vede 

někam dál. A toto nitro je to, které se stará o to, aby život byl v pravdě.“ 136 

        Tým, že máme skúsenosť o svete, s ktorým sa stretávame, vytvárame si skúsenosť 

o sebe, a to prirodzene, pôvodne bez následnej reflexie. Táto skúsenosť, tento vzťah je a priori 

základom každej teórie. Podľa Aristotela je tak duša istým spôsobom všetko, čo jest.137 

Nejedná sa teda o nejakú časť človeka. Jedná sa o človeka a svet ako celok. Človek je ten, kto 

vníma a rozpoznáva to, s čím sa stretáva. I on sám vchádza do zjavu ako reč pre ostatných. 

Sám má schopnosť nahliadnuť a porozumieť tomu, čo chýba v jeho nedokonalosti, nahliadnuť 

zmysel ako zmysel, ktorý sa ho týka, bytie ako bytie jedno, spoločné. Človek je „ex-istencia“, 

„vy-vstávanie“ zo seba von, prekračuje sám seba k veciam i k samému sebe. Tento odstup 

zakladá jeho slobodu, schopnosť zaujať odstup a vzťah k sebe samému a rozhodnúť sa. 

Ľudská schopnosť byť pri veciach, s ktorými sa stretáva, transcendovať, je tak veľká, že 

dokáže byť spoločne, v jednom bytí. Dokáže prežívať jednotu nielen v láske s druhým 

človekom, ale aj s prírodou, s rastlinou, s kameňom, s vodou. Napriek tomu si však zachovať 

a paradoxne i posilniť vedomie seba, vedomie toho, čo je on, čo k nemu patrí. „Osobnost 

člověka je právě v této určitosti, byť nitro nemusí být vždy zřetelně artikulovatelné, nýbrž 

prožívané jako podvědomé pozadí.“ 138 

        Ľudské vnútro je spojené s vonkajškom. Je jeho súčasťou. Znamená to súčasne, že nie je 

človeka bez sveta. „Dvojice vnějšek – nitro připomíná dvojici svět – člověk. Mezi člověkem 

a světem může panovat disharmonie nebo harmonie – stejně tak mezi nitrem a jeho opozitem 

vnějškem...Mé nitro a můj vnějšek je přirozeným centrem, středem ‘mého’ světa; jsem to 

vždycky já sám – tělesný i niterný, ovšem nikoli jako to, kvůli čemu ostatek veškerenstva 

existuje, nýbrž jako to pověřené nekazit spolubytí.“ 139 

        Duša je životný pohyb a je princípom celistvosti života. Vzťahuje sa k celku, je 

orientáciou a v tomto zmysle i vzťahom.140 Duša je určená pohybom a toto určenie nie je z nej 

samej. Pohyb je ťahaný k tomu, čo je pravdivé, k pravdivému porozumeniu tak, ako to vidíme 

v jaskynnom mýte. Zmysel pohybu je vo „vy-vstávaní“, v ukazovaní. Pohybom vstupujeme 

do svojho zjavu a zjav je tu to, čo má byť videné. Človek ako existencia, ako vystupovanie zo 

seba von, ako otvorenosť, je však také vystupovanie do zjavu, že v ňom je človek schopný 

pohliadnuť sám na seba.  

                                                 
136 PALOUŠ, R. Osobná komunikácia 
137 ARISTOTELÉS. O duši, str. 101. 
138 PALOUŠ, R. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky, str. 85. 
139 tamtiež 
140 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí, str. 23. 
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        Človek je schopný sám seba stretnúť a nahliadnuť. Pohybom psychoterapie ako cesty 

k autenticite je toto stretnutie a nahliadnutie. Deje sa v prítomnosti ľudí, ktorí životný pohyb 

klienta nielen pozorujú, ale aj keď na vlastnej ceste, sú svojim životom prítomní na putovaní 

daného klienta. V stretnutí i nahliadnutí sa klient dostáva k sebe, je v tej chvíli jednotou 

svojho života, je identitou. V tom cítiť i váhu svojej slobody, vôle a zodpovednosti. Som to 

totiž ja a viem o tom, že som to ja. Prítomnosť druhých v tomto procese neslúži iba k pohľadu 

z rôznych strán, z poukázania a otvorenia možností, ktoré sú klientovi uzavreté, ktoré nežije, 

resp. je v nich neslobodný, možnosti, ktoré druhí vidia, ale on sám nie. Aby toto otvorenie 

nebolo traumou, lámaním, tento pohyb musí vyjsť z prostredia, ktoré vychádza zo spoločného 

pohybu vybudovania prijatia a lásky tak, aby klient sám seba mohol prijať a mať sa rád. Je to 

naše životné prostredie, ktoré nám uzatvára a otvára naše životné možnosti. 

        Problematika duše nastáva, ak sa na ňu pozeráme ako na zdroj mohutností, ako je to 

napr. v biologických určeniach človeka, ako na zdroj agresivity, libida, sexuality a pod.. 

Duševný pohyb ako jej základ a určenie, tak ako ho tu opisujeme, má povahu teleologickú. Je 

to pohyb vzísť do svojho tvaru, čo je možné len autentickým, pravdivým vedením života. 

Vzísť do svojho tvaru znamená práve rozpoznanie a naplňovanie svojich bytostných 

možností. Tie sú vždy vo svete, vždy v rámci nejakého významu, nejakého zmyslu, preto aj 

zmienené duševné mohutnosti sú u daného človeka zasadené v nejakom kontexte, 

v konkrétnych vzťahoch tohto človeka.  

        Radosť je radosťou v kontexte zmyslu, pretože radosť (i smútok, obecne každý 

autentický cit) je znamením, že sme sa stretli u veci samej. Byť u veci znamená byť. Je to 

naplnenie chvíle a v tom spočíva životný zmysel. V jednoduchých veciach a udalostiach, pri 

ktorých je človek autenticky. Autenticita je tým, čo odkrýva vec samu, vrátane nás. Okamih 

stretnutia s vecou, to je to, čo nás naplňuje. Možnosť stretnutia vyplýva v naladení na vec, 

s ktorou sa stretávame. Ak má byť vec tou vecou, ak ku stretnutiu má prísť, je potrebné ju 

nechať byť tým, čím je, dať jej voľnosť ukázať sa, pomôcť jej ukázať sa, dať sám seba k jej 

vyjaveniu. Duša je istým spôsobom všetko, tak v tomto stretnutí aj seba nechávame byť, čo 

jest spontaneita a autenticita. „Nechať byť“ znamená starať sa o to, aby vec, o ktorú ide, 

ukázala sa byť tým, čím jest.  

        Pohyb duše je život života. Speje k naplneniu toho, čím je duša živá. A živá je 

naplňovaním svojich prirodzených možností, ktoré sú ľudské, jednoduché. Pravosť 

a pravdivosť je v autenticite, ktorá je odkrývaná láskavým humorom, časom a priestorom, 

v ktorých sa môže prejaviť, je potrebné jej dať slobodu. Je odkrývaná láskavosťou a prijatím 

toho, čo sa v nej reálne odohráva. I poskytnutím priestoru a času, kde môže sama naplňovať 



 64

seba a jedinečne. Domov i diaľavu. Je otváraná naladením na prítomné bytie, prírodou, 

hudbou, umením, podržaním ruky. Všetky spomenuté skutočnosti sú nejakým spôsobom 

taktiež duševné.  

 

 

2.2.3.3 Starosť o dušu 

 

        Starosť o dušu je filozofický problém a súčasne problém terapeutický. Z uvedeného 

vyplýva, že je to starosť o jej pohyb, o to, čo je duši vlastné. Tento pohyb je základom 

slobody a je účelný, speje k porozumeniu seba v celku sveta, preto je to pohyb vždy starajúci 

sa o spolubytie. Je to starosť o vzťahy a súčasne zo vzťahov druhých i vzťahu k sebe samému 

táto starosť vyplýva. Duša je zdrojom seba samej, život života. Tak je starosť pohybom 

starajúcim sa o pohyb. 

        Kratochvíl ukazuje, že naša kultúra v sebe nesie dva významové korene.141 V latinskom 

preklade z gréčtiny sa kultúra prekladá jednak ako nomó, čo je výsledok a pôsobenie zákona, 

zvyku, dohody, a jednak ako epimeleia, čo je starosť o dušu a tá je pôvodne u Platóna 

centrom všetkého, čo koná.  Nomó je oddelené od ľudskej prirodzenosti, od fysis, čiže sa 

jedná o oblasť toho, čo sa nereflektovane prijíma ako obyčaj, zvyk, to, čo sa má a že niečo 

takto má byť, tj napokon to, čo nás oddeľuje od prirodzeného sveta, sveta autentického 

prežívania. Kratochvíl napokon tvrdí, že vrcholom slobody pohybu a pohľadu je život 

v prirodzenom svete. Výchova a vzdelanie sú cestou k pravde, a táto cesta je cestou 

autenticity.  

        Kultúra takto v sebe obsahuje dvojitý aspekt. Nejedná sa len o kultúru ako spôsob 

ľudského pobytu na svete. Jedná sa i o kultúru spoločenstva, skupiny, rodiny 

a života jednotlivca. Jedná sa o aspekt nereflektovaného zvyku, toho, „čo sa má“ a na druhej 

strane aspekt starosti, ktorý však súvisí s nahliadnutím, s prežívaním, s autentickým 

pobývaním vo vzťahu. S tým zároveň súvisí i povaha ľudského pobytu na svete. Jednak ako 

pobyt v každodennosti,  vo zvyku toho, čo sa má, čo sa očakáva. Na strane druhej k pobytu 

nevyhnutne patrí konečnosť, od malých ľudských záležitostí, ktoré sa končia, až po 

konečnosť samotnú, po smrť, ktorá je ich spoločným menovateľom. Všetko získava zmysel 

práve na pozadí smrti. I ničotnosť, práve ako absencia zmyslu, ako absencia prirodzeného 

sveta. V nej sme k smrti najbližšie. K nášmu pobývaniu patrí taktiež niečo, čo do neho 

prichádza bez zavolania, neočakávane, a túto každodennosť narúša. „Nezáleží pouze na tom, 
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aby si člověk na něco zvykl, nýbrž záleží na něčem více. Jistota prvotního přirozeného (myslí 

se ukotveného v každodennosti – pozn. autora) člověka musí být jistým způsobem otřesena, 

vyvrácena. Tenkrát, když se to děje, člověk pociťuje něco nového, všechno nabývá nového 

smyslu, svět se najednou otvírá v širokých horizontech, v kterých dosud se neobjevoval. Něco 

takového, skutečné prolomení každodennosti, tupé normálnosti, je východiskem vlastního 

procesu vzdělávání, které evropskému lidstvu dává po celou dobu historie smysl. Prolomení 

se odehrává v různých sférách. Je to jednou životní krize, která nás nutí projít 

nejbolestnějšími výkyvy našeho žití, jednou naopak netušená výše životních možností, jež se 

otvírá třeba uchvácením krásou či prožitím, zachycením ideje vědění, jak se to odehrává 

právě ve filosofii.“142  Prerušenie každodennosti prináša každé bytostné zamyslenie sa, to, čo 

sa nás dotýka a je otázkou k nášmu ďalšiemu smerovaniu a postoju. Povahou tohto 

„vybočenia“ je otras, chvenie. V najhlbšom prípade rôznych skúseností toho istého druhu, 

druhu otrasu, sa jedná o nahliadnutie pôvodnej jednoty.  

        Bytostne kladené otázky sú metodikou starosti o dušu. Pochybnosť z nich vyplývajúca 

má byť neustálym návratom k veci samej, nie presadzovaním vlastnej vôle. Takéto 

sebaspytovanie je neustálou cestou, či tomu tak jest, či je moje správanie v súlade s povahou 

veci o ktorú ide, či nejde o môj zámer, môj úspech, moju ctižiadosť a pod.. Je to i otázka, či 

psychoterapia zostáva verná pravdivej skúsenosti klienta, alebo či zostáva verná svojej 

doktríne, tieňom, ktoré sa objavujú na stene jaskyne. Preto začína prirodzená psychoterapia 

každým klientom a každým stretnutím vždy odznova. Stretnutie je vždy novou prítomnosťou, 

je možnosťou byť „pri – tom“, čo sa objavuje.  

        Pôvodná metodika má formu skúmajúceho rozhovoru obvykle medzi dvomi osobami, 

ale môže prebiehať aj vo vnútri samého. Je pritom dôležitá ochota nechať svoje stanovisko 

sproblematizovať. Otázky nemajú žiadny koniec, sú otváraním k neskrytosti, ide o stále 

zdržanie sa úsudku, epoché.143   

        Paradoxne, starosť o dušu je naplňovanie svojich bytostných možností, nadobúdanie 

svojho tvaru a jednoty neustálym spochybňovaním seba samého. Konkrétna podoba toho, čo 

človek chce z hĺbky svojej slobody, sa deje na ceste, ktorá je neustálym stretávaním s vecou 

samotnou, so zmyslom, ktorý v situácii vždy je, tvorí sa a odkrýva. Stretávame sa tu 

s dôvodom vzniku filozofie vôbec. Duša sa pýta sama po sebe, bytostne kladenými otázkami 

chce dospieť k tomu, čo je len tušené, a to nijak inak ako otázkami a odvahou pravdivo u nich 

zostať. Do hry, ako sme spomenuli, tu vstupuje samotná ľudská neúplnosť a nedokonalosť. 

Starosť o dušu akoby sa tak stávala samotným ľudským údelom a poslaním. „Nepečuje se 
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143 HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, str. 258. 
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o duši proto, aby se poznávalo, nýbrž poznává se proto, aby se duše stala tím, čím být může 

a čím ještě tak zcela není!“144 Filozofia i výchova z nej plynúca sa tak stáva starosťou 

o naplňovanie toho, čím duša môže byť. Tieto možnosti však vyplývajú z jej vlastnej 

podstaty, z jej vlastnej iskry a živosti, ktorá je založená na vzťahu ku svetu. Každá výchova 

i psychoterapia formujúca žiaka či klienta na svoj obraz, sa v tomto prípade spreneveruje 

svojmu poslaniu a míňa svojmu účelu. Pokiaľ zostávame vo výchove a i v psychoterapii v 

nereflektovanom zvyku, v zaužívanej teórii, v systéme, nedávame príležitosť k spontánnosti 

a z prítomnosti sa vytráca živosť, ktorá je v nej obsiahnutá ako možnosť. Zvyk, každodennosť 

a nesloboda vzťahov a naplňovania možností  je v nahliadnutí rozpoznaná ako nesloboda. Už 

samotné toto zistenie vytvára potrebný odstup, vytvára slobodu a odkrýva možnosť 

zodpovednosti zaujať svoj postoj. Nesloboda je rozpoznaná ako zdanie, doxa. Človek, ktorý 

nahliadol, sám začína poznávať nielen tento dvojitý aspekt skutočnosti, ale že sú to samotné 

dve základné možnosti duše. Život v každodennosti, anonymite a v neslobode a naproti tomu 

život, ktorý má od tejto anonymity odstup, život, ktorý sa stáva sebou samým, a to tým, že 

zostáva verný svojej pravdivej skúsenosti, svojmu prežívaniu vyplývajúcemu z nahliadnutia, 

autenticite, ktorá usiluje o život v pravde. Starosť o dušu je starosť o život v pravde, ktorý 

poznávame skrz vlastnú autenticitu. Je to starosť o to, aby človek vzal odvahu a dovolil si 

prežívať emócie, ktoré sú mu bytostne vlastné. Je to starosť o to, aby obnovil stratený vzťah 

a dôveru k druhým i k sebe samému. Aby obnovil vzťah ku svetu. Napokon, starosť o dušu 

ako život v pravde je starosťou o to, aby navzdory mienke, navzdory zdaniu, navzdory 

strachu, zostal verný sám sebe a svojmu autentickému prežívaniu. Znamená to zostať u veci 

samej, ktorou je človek sám. Táto vec však v sebe nesie celý svet. Toto prežívanie, ako je to 

vídané v psychoterapii, je obvykle, najmä na začiatku liečby, skryté. Klient si nie je vedomý 

svojich hlbokých citov. Jeho nesloboda sa prejavuje tak, že z danej prítomnosti vníma iba 

určitý okruh, zotrváva v pomerne rigidných postojoch a hodnoteniach, ktoré sa počas liečby, 

práve prehĺbením svojho prežívania, korigujú. Otvoriť a realizovať možnosť svojho 

intímneho prežívania znamená začať vnímať prítomnosť vo svojej šírke. Prítomnosť druhých, 

prítomnosť vzťahov, prítomnosť a hodnotu seba, bohatú prítomnosť sveta. Ukazuje sa, že niet 

inej cesty k zmysluplnosti života, ako je táto. Patočka k tomu: „Důvod rozlišování tohoto 

dvojího jsoucna tkví tudíž zde, v těchto dvou možnostech, jež jsou zároveň dvěma stupni bytí 

duše: neboť duše pečuje o své bytí, protože při zkoumání pochopila, že množství dojmů 

a uspokojených tužeb nicotnost neodstraňuje (nýbrž stupňuje) a že naopak zrušení nicotnosti 

vede k určitosti, ohraničení, přesnosti, a že tedy toto omezení znamená stupňování bytí duše. 
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Duše pečující o sebe je tedy v pohybu od neurčité bezprostřednosti k ohraničující reflexi. 

Tímto pohybem je filosofie a tento pohyb je skutečnost“.145  

        Obec je projekcia duše, tvrdí Patočka.146 Neviditeľné tendencie odohrávajúce sa v duši sa 

odohrávajú viditeľne v usporiadaní a vo vzťahoch spoločenstva. Tri zložky Platónovej duše 

tvoria zároveň jeden celok, ktorý ako jednotu a súhru troch častí je potrebné udržať. Starosť 

o dušu je tak starosťou o to, aby tieto tri zložky tvorili jeden harmonický tvar. Pokiaľ 

prevládne žiadostivosť duše, tá sa stáva sama neohraničenou, bezmedznou a tak stráca samú 

seba. Naopak, žiadostivosť, sila, ktorá pudí k cieľu je potrebná na to, aby človek nahliadol. 

Do spoločenstva však starosť o dušu prispieva ešte inak a podstatne. Ten, kto nahliadol, 

podstatne naplnil možnosť svojej slobody. A taktiež má novú príležitosť si osvojiť nové 

bytostné možnosti, ktoré doposiaľ boli nepoznané. Tak sa to deje i v psychoterapii. Avšak 

takto sa človek vracia späť do spoločenstva, v ktorom žije. To však zostáva v predošlom 

spôsobe prežívania a vzťahovania sa. Nadobudnutie nových vzťahových možností človeka 

prechádzajúceho psychoterapiou sa do tohto spoločenstva prenáša a to spätne reaguje. 

Problém nastáva, ak túto zmenu vníma spoločenstvo ako ohrozenie svojho zaužívaného 

spôsobu života, ohrozenie pôvodného vzťahu, či dokonca jeho stratu. Respektíve sloboda 

prichádzajúceho môže ohroziť neslobodný spôsob existencie, ktorý sa následne prejaví 

v štruktúre vzťahov celej rodiny, či v štruktúre vzťahu partnerského. Starosť o dušu 

jednotlivca sa tak prenáša do štruktúry vzťahov spoločenstva, v ktorom žije. Boj a víťazstvo 

nad tým, kto nahliadol, nad slobodnou existenciou, sa napokon ukáže ako prejav úpadku tohto 

spoločenstva, tvrdí Patočka.147 Starosť o dušu ako starosť o slobodné pobývanie na svete zo 

svojho vlastného zdroja, je neustále spojené so vzťahmi, v ktorých človek existuje. Sloboda, 

náhľad a naplňovanie toho, čím človek je, prichádza zo spoločenstva prirodzeného sveta, 

spoločenstva, ktoré žije autenticky, ktoré slobodu a autenticitu dovoľuje a prijíma. Stretáva sa 

u veci samej, u obyčajného života, u toho, čo človek cíti a prežíva v konkrétnej prítomnosti.  

        Pokúsili sme sa ukázať obraz človeka v antike a z neho vyvodiť porozumenie 

predpokladom dnešnej psychoterapie. Starosť o dušu ako starosť o život v pravde je základom 

psychoterapie i výchovy. Teória v pôvodnom zmysle znamená zahliadnutie celku sveta. 

Descartovým  rozdelením sveta na svet objektov, svet vonkajší, a svet privátny, svet 

subjektívny, sa vonkajšom stal svetom neosobných síl. Svet vôle, agresie, sexuality, 

dedičnosti a pod.  To je hlavný dôvod toho, prečo sa skrytosť definovala ako nevedomie. 

V psychoterapeutickom procese sa klient odkrýva a svojou autenticitou, vernosťou svojmu 
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prežívaniu prichádza k pravde svojho života. K porozumeniu životným súvislostiam 

a vzťahom, i k nahliadnutiu nových, práve jemu priliehajúcich bytostných možností. To je 

neskrytosť, pravda človeka. Klient sa v nej objavuje ako človek celku, ako človek vždy 

vzťahový, jeho život je životom spätým s ľuďmi jeho života. A tieto vzťahy sa ukazujú ako 

rozhodujúce pre otvorenosť a uzavretosť jeho možností, jeho slobody.  

        Pomocou techniky v psychoterapii privádzame klienta k jeho neskrytosti. Technika sa 

však v dnešnom ponímaní stala nástrojom, už nie je poznaním veci samej a vzťahom k nej 

podľa jej povahy. Poznať povahu klienta znamená poznať predpoklady, možnosti jeho 

existencie, z ktorých sa odvíja a (ne)naplňuje jedinečný príbeh, jeho vina. Je to rešpekt 

a porozumenie jeho času a priestoru, prežívanie jeho prežívania ale súčasne i vnímanie pre 

neho doposiaľ skrytých vzťahových možností. Je to vnímanie a prežívanie jeho tela 

u spoločnej veci a témy, je to cit pre jeho potrebu domova a lásky a súčasne dôvera 

v založenie tohto klienta, v jeho slobodu. Technika ako nástroj je tak v antike používaná 

podľa okolností, v prirodzenej psychoterapii podľa povahy situácie a konkrétneho sedenia. 

Technika či akékoľvek presvedčenie či teória používaná technicky v zmysle Gestell tento 

ohľad klientovi neposkytuje, pretože je použitá za každých okolností a v každom čase. Je 

univerzálna tak, ako Descartova  pravda.  

        Človek antický vie o celku, ktorý prehovára skrz jednotu sveta, skrz vzájomný súvis 

vecí, ktorý vládne a jeho „počutie“ prináša do života zmysel. Vie, že je jeho súčasťou, a preto 

sa potrebuje účastniť a toto „účastenstvo“ sa odohráva v prítomnosti. Celok, avšak v inej 

podobe, je zachovaný aj v druhej paradigme človeka, a to človeka ako obrazu Božieho.  

 

 
 
2.3 Stredovek 

 

        Človek v stredoveku je definovaný ako imago Dei – obraz Boží. Byť obrazom znamená 

mať niečo spoločné s tým, kto obraz vytvára, a zároveň sa od neho odlišovať. Obraz je výtvor, 

je zmysluplným dielom. „K lidství patří paradox nekonečné blízkosti a nekonečné vzdálenosti 

od Stvořitele, to je riziko lidské existence.“148 A dodajme, že aj možnosť. Obraz Boha 

znamená, že človek Boha v sebe obsahuje, je to jeho najvnútornejšie jadro, ktoré tvorí  jeho 

identitu. Je jeho srdcom. V podobe zážitku božskej, poznávajúcej lásky je schopný prežívať 

Božskú prítomnosť, avšak nie je Bohom, je len obrazom. Paradox ľudského života spočíva 

v jeho údely. Ľudská identita sa tvorí na základe vzťahu s Ty. Z bytostného, prijímajúceho 
                                                 
148 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 23. 



 69

vzťahu sa vraciame obohatení a jedineční, aby sme následne  vzťahy mohli vytvárať 

a pestovať. Je tu rôznosť na pozadí jednoty, ktorá volá po tom, aby bola odkrytá a poznaná. 

Buberovo Ja a Ty vzniká napokon na pozadí niečoho pôvodnejšieho, čo vôbec nemusí byť 

tematizované a vedomé. Je živené Božským Ty.149 

        Boh je obsiahnutý v živej prítomnosti, zároveň však je presah. Dotknúť sa ho znamená 

vystúpiť sám zo seba a odovzdať sa mu plne vo výkone boja pochybností a viery. Aké je toto 

miesto nad a súčasne tu?  Zatiaľ čo antický človek ponímal svet ako celok, poukaz súvislostí, 

ktorý poukazuje k Celku, k Logu, u stredovekého človeka akoby sa tento Celok zosobňoval 

do osoby Boha. Guardini  tvrdí, že napriek tomu je svet, nielen ako to, kde žijeme, ale aj ako 

vesmírny celok, prestúpený Bohom, božským rádom, je súhrnom všetkého stvoreného. Je 

preto konečný, takže musí existovať niečo, s čím hraničí. Nejedná sa však o hranicu, ktorá za 

jednou pokračuje a potom hraničí s ďalšou. Nie je to hmotná hranica, má iný charakter! 

„Všude kolem se prostírá empyreum, ohnivý jas.“150 Toto empyreum je miesto Božie, nie je 

možné si ho predstaviť, pretože nie je predmetom. „V této výpovědi nelze objasnit ani pojem 

‘místo’, ani pojem ’Bůh’, ale přesto musí náboženské uvažování trvat na obou.” 151 Pyra v 

latinčine znamená ohnivá hranica.152 Pripomína nám to Herakleitovskú spáru, to “miesto”, 

negativitu, v ktorej je hranica prerodu. Oheň nie je náhodný. Ako jeden zo živlov prináša 

domov a teplo, je spravodlivý, pretože v ňom všetko zhorí, osvetľuje, prináša vhľad do toho, 

aké veci naozaj sú a taktiež je zdrojom energie a pohybu. Hranica je tým miestom, kde sa 

človek dotýka s bytím, kde má pocit, že existuje, vyvstáva do oblasti zmyslu. Tou poslednou 

hranicou je smrť a jej mystérium, predel.  

        Človek nielenže je oslovovaný skrz Písmo, v ktoré verí, nielenže dokonca môže byť 

oslovený priamo ako je to v prípade sv. Pavla, ale  musí v priblížení sa k Bohu urobiť čin. 

Urobiť bytostný výkon, ktorý je sebazaprením. Na to, aby človek našiel seba samého, sa musí 

vzdať sám seba a odovzdať sa tomu, čo ho prevyšuje a povoláva. Akt viery, ktorý je 

prekonaním dovtedajšieho spôsobu života, je zmenou, obratom. Nie je len vedomým 

pritakaním tomu, čo človek chce a sebaspytovaním, ale znamená, že človek sa odhodlá Bohu 

odovzdať svoje jednoduché, prirodzené, detské srdce. 

        Pravda sa opäť nedá vlastniť, ani náboženská. Dá sa len znova a znova prežívať. Kristov 

nárok je jednoznačný. Obrat môže nastať práve vtedy, keď sa človek vzdáva toho, čo má, na 

čom ľpie. A tým posledným, to sme práve my sami. Meditácie východných náboženstiev 
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a taktiež stredoveká mystika, majster Eckhart smerujú práve k tomuto bodu. Človek sa má 

oprostiť od svojich presvedčení, aj od duchovného vlastníctva, od akéhokoľvek vlastníctva, 

aby nadobudol takú voľnosť a otvorenosť, že by mohol prísť do vzťahu s bytím, s Bohom. 

Tento akt je tak silný, že vyžaduje celého človeka. Tak je aj poznanie aktom celého 

človeka.153  

        Človek je tvor, ktorý je vinný a jeho vina ho sprevádza i napriek faktu, že ju ignoruje. 

Vina je prehreškom voči božskému zákonu, voči prikázaniu. Biblický človek vie o svojej 

nezabezpečeniu, nedokonalosti. Príklon k Bohu je tou poslednou a najväčšou možnosťou, 

ktorá naplňuje bytostné možnosti jedinca. Hriech vždy odvracia od tejto možnosti, i keď 

v sebe nesie, tak ako aj vina, ktorá z neho vyplýva, zárodok obratu a zmeny. Predpokladom 

k tomu je však ľútosť. V ľútosti si totiž človek uvedomuje a prežíva okrem iného stratu  toho, 

čo s ním tvorilo jeden celok. Je v nej súčasne obsiahnutá aj strata ale aj „znovuprítomnosť“ 

niečoho bytostného. Ľútosť „znovupripomína“. Je bodom, v ktorom je možné zmeniť postoj 

skrz spôsobenú vinu, pokiaľ sa vyčerpali všetky ostatné možnosti odčinenia. Hriešnik, ktorý 

pociťuje ľútosť, pociťuje rozdiel, pociťuje sebaodcudzenie i „sebablízkosť“ naraz. Pociťuje 

váhu toho, čo bolo stratené a k čomu sa chce vrátiť. Bytie má blízko k domovu. 

        Človek je bytosť časová a dejinná. Čas Hebrejcov nie je anonymný, je to ľudský čas, čas 

k niečomu, čas naplnený významom, čas, ktorý je možno naplniť. Podstatný je ľudský pohyb, 

kam sa človek dostal v rámci žitia svojich možností, ktoré sú neznáme. Biblická otázka : 

„Kde si Adam?“ sa pýta na to, kde sme vo svojom živote dospeli, či ho nepremeškávame, čo 

od nás život ešte očakáva. „Vlastní a osobní cestu si musí každý nalézt...Povolání člověka je 

apofatické: skrze neúspěchy, trápení a bolest nám sděluje, k čemu nejsme stvořeni. Bůh 

nepředpisuje hotový model, kterým bychom se museli poslušně řídit. Vyžaduje na nás, 

abychom byli tvůrci, původní vynálezci této cesty, k níž jsme povoláni.”154 Tento pohyb, táto 

sebetvorba, to je základ času. V rýdzej modlitbe človek otvára svoju najhlbšiu intimitu a 

vylaďuje sa na to, čo ho prekračuje a čo stojí nad ním. V tejto otvorenosti, v autentickom čine 

máme pocit, že žijeme. Vieru zakladá nielen túžba po opore, strach zo zatratenia, potreba 

orientácie vo svete, nielen nádej po lepšom živote, ale najmä intuícia tajomného, živý dotyk s 

tým, čo prevyšuje.  

        Sebetvorba, ktorá je zdrojom času, je autentickým nájdením obrazu Boha v sebe. Je to 

akt prežívania, akt konfrontácie nového so starým, vnútorný zápas. Je paradoxom a záhadou, 

že v takom okamihu človek časuje, deje sa, a zároveň to je okamih, ktorý čas, plynutie, 

prekračuje. Prítomnosť, v ktorej sa zažíva večnosť. Človek je na svojej životnej ceste 
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opätovne povolávaný k obratu k Bohu. To, čím je povolávaný a k čomu je zároveň on sám 

povolaný, je láska. Kristov životný výkon ukončený ukrižovaním je výkonom lásky 

k človeku. Skrz tohto človeka a lásky k nemu je obnovený a znovunájdený vzťah k Bohu. 

Láska je tým, čím sme schopní prekročiť sami seba a poznať hodnotu toho, s čím sa 

stretávame. Láska je životným výkonom, je prekročením svojho ega, prekročením svojej 

moci, na ktorej staviame svoju identitu. V tom je jej náročnosť. Prechádza pochybnosťami 

a svedomím, musí byť rýdzo autentická. Nie je to len rozhodnutie, najpôvodnejšie sa týka 

toho, čo prežívame. Bez autentickej účasti, bez otvorenia temných stránok, krívd, bolestí nie 

je možná tak, ako nie je možná otvorená existencia bez otvorenosti k sebe samému.  

 

 

2.3.1 Educatio 

 

        Stredovek v podobe výchovy ako educatio do nej priniesol nový aspekt. A predovšetkým 

novú, židovsko – kresťanskú kultúru, ktorá sa okrem iného vyznačuje príklonom k jedinému 

osobnému Bohu ako zdroja všetkého. Je to Boh kozmický, Boh všetkých, nielen Boh 

kmeňový. Ukladá tak mravný poriadok všetkým a tento poriadok nie je poriadkom 

vychádzajúcim z jedného národa, ale poriadkom kozmickým. Tým je obsiahnutý i zásadný 

postoj k životu a k svetu, k sebe a k blížnemu.155 Kohák tvrdí, že prvotné kresťanstvo 

neprinieslo nové učenie, alebo novú etiku, resp. vo svojom výklade sveta vychádzalo 

z rabínskej teológie a helenistickej filozofie. Nóvum je v niečom inom. Očakávanie, že Boh 

zošle medzi ľudstvo Mesiáša, grécky christos, ktorý prekoná odcudzenie medzi človekom 

a Bohom, z ktorého pochádza všetko zlo, sa naplnilo.  

        Kristus svojim životným výkonom, ako syn Boha, toto odcudzenie prekonáva. Všetko je 

pomeriavané skrz túto vertikálu. I výchova ako educatio, je „vy-vádzaním“ z poklesku  sveta 

k tomu, aby človek ako žiak naplnil svoju podstatu, obraz boží. Život je dar a ako dar má byť 

spravovaný, je potrebné ho takto nahliadnuť, podarované strážiť a svojim činom sa o neho 

starať. „To znamená mimo jiné nezanedbávat svěřené hřivny, pěstovat své „talenty“, dary, 

které mu byly svěřeny k opatrování („nadání“ je přece „dání“, dar), užívat svěřených sil 

tělesných i duševních tak, aby se Bohu vrátilo, co jeho jest, a to je všechno.“156 Educatio tak 

ako i paideia sa odohráva v čase, ktorý je venovaný zahĺbeniu sa. Prekračuje tak ukotvenie vo 

každodennosti a všednosti. Je to čas k návratu k tomu, čo je v našom živote najdôležitejšie. Je 
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to tak súčasne návrat k sebe samému, návrat k našim najbližším, je to dialóg a súčasne prosba, 

modlitba, ktorá sa deje v milujúcej starosti. Modlitba je tým najintímnejším. Vzťahujeme sa 

v nej k Bohu z vlastných najintímnejších slov a ľudských túžieb. Nepatrí k nej len prosba, ale 

predovšetkým a hlavne rozhovor s milovaným, obrátenie sa z každodennosti k Nemu, 

otvorenie a venovanie svojho srdca pre Toho, koho oslovujeme a zároveň milujeme.  

        To, čo je v grécku theória, je v latinčine contemplatio – sústredenie v posvätnom centre 

svojej bytosti i v centre toho, čo je nahliadnuté, sústredenie na bytie.157 Kontemplácia je čas 

venovaný tomu najpodstatnejšiemu, návrat k nemu, ako zdroj starosti o dušu, starosti 

o vzťahy. Pohyb, v ktorom cítime, že žijeme, nahliadnutie, z ktorého vyplýva potreba starať 

sa o vzťahy partnerské, rodinné, duchovné. Rituál, v ktorom sa obnovuje prežitý celok, 

pôvodné spojenie a zároveň spontaneita, v ktorej sa rozdúchava oheň a prameň, ktorým sme. 

        Aj tu tak ako aj v paideia je výchova návratom k svojej prirodzenosti, kde vychovávateľ 

je sprievodcom na ceste, na ktorej má človek vydať svoj počet. Uvedomiť si svoj hriech, 

svoju „upadlosť“ a nájsť v sebe Božiu iskru, ktorá by prebudila zabudnutý vzťah k sebe 

samému. Výchova je tak prebudenie tejto božskej iskry, ktorá spočíva v uvedomení si svojho 

hriechu, v prežití ľútosti a vo vnútornej premene, ktorá so sebou prináša pocit jednoty 

s ostatnými, starosť o ich bytie, súcit s nimi, a to všetko pod zorným uhlom večného, sub 

specie eterni, sub specie Dei,  prežívanie Božej prítomnosti, resp. prežitie si Božej 

prítomnosti je to, čo človeka k tejto úlohe povoláva a súčasne zaväzuje. Kristus tu je ten, kto 

svojim odkazom oslovuje a povoláva, je ten, kto svojim prístupom provokuje, vyvoláva 

potrebu na jeho výzvu zaujať postoj. To sa týka každého z nás, bez ohľadu na vierovyznanie. 

Preto je akt viery životným výkonom, v ktorom človek prekračuje sám seba, svoju uzavretosť 

a opäť paradoxne, tým, že sa sám seba vzdá a seba Bohu v tomto boji, v tomto výkone 

odovzdá, nachádza sám seba. Nachádza to, že je svojou podstatou obraz Boží. 

        Skúmaním koreňov psychoterapie sa pýtame po tom, čo do nej prinieslo stredoveké 

filozofické myslenie. Životná úloha človeka v stredoveku sa ukazuje ako neustála výzva 

k návratu k sebe, čo je zároveň obraz Boha. Jeho sloboda je vyzývaná k tomuto návratu. 

Obrat však nespočíva v kalkulácii toho, koľko človek zo seba dá v mene dobrého skutku pre 

zabezpečenie dobrého miesta „tam hore“. Takéto ponímanie náboženstva prichádza až 

s Kantovým poňatím.158 Obrat spočíva vo vzťahu. Je obratom od známeho k nejasnému, 

človek sa odovzdáva plne, nie je tu rezerva. Je to rozhodnutie po sile opakovanej výzvy  

k nahote svojho srdca, k slabosti a odkázanosti, povedať Bohu „áno“.  
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        To, čo je pre psychoterapiu a vôbec ľudský život významné, je kresťanské chápanie 

času. Čas sa ukazuje ako čas vymedzený, je to čas k smrti. Ľudská existencia je neustálym 

povedomím tohto času. Smrť je ale tajomným pozadím, je mystériom. Posledná a jediná istá 

možnosť pobytu na tomto  svete, negativita a protiklad života je tým, čo život nastavuje do 

svetla zmyslu. Život je zmysluplný len a len na jej pozadí. Tá totiž nenecháva život 

ľahostajným. Každý čin a každé rozhodnutie je neopakovateľné, necháva stopu v príbehu 

ľudských životov. Smrť volá k rozhodovaniu, volá k naplneniu možností, k naplneniu 

vzťahov. Preto i kresťanský čas je časom k plnosti. Bez ohľadu na kresťanské porozumenie 

smrti i viery a ich odkaz k životu večnému, bez ohľadu na akékoľvek vierovyznanie, vedomie 

smrti i fenomén viery povoláva k naplneniu. Čo sme premeškali? Čo ešte chceme a môžeme 

urobiť? Je niečo, čo zostávame svojim najbližším i svetu dĺžni? Čo by sme ešte chceli 

napraviť, povedať svojim najbližším, potvrdiť? Čo zostalo nevyslovené?  Smrť je pozadím 

hodnôt. Práve na jej pozadí, na strate blízkeho človeka sa pripomína jeho dôležitosť i to, ako, 

čím a z čoho napokon žije naše srdce. Smrť nie je prítomná len ako posledná možnosť. Jej 

obmeny, „malé smrti“ sú prítomné každodenne v koncoch a stratách. Domnievame sa, že 

smrť a z nej vyplývajúca starosť o svoje bytie sú v konečnom dôsledku tým základným, čo 

klienta privádza do terapie. Nový zákon je zákonom pripomínajúcim našu nedokonalosť. 

Nedokonalosť, ktorá má človeka prinavrátiť k pokore, k zbaveniu sa nároku na svoju moc 

a pravdivé presvedčenie,  k priestoru, ktorý mu umožní zahliadnuť veci v ich jednoduchosti. 

Po odpadnutí obalov sa tak človek ukazuje vo svojej jednoduchosti ako ten, kto túži po 

ocenení, po prijatí, kto „bytuje“ osamelo, kto v poslednom rade túži po tom byť milovaný 

a sám niekoho milovať. Existuje len jedno miesto, v ktorom sa stávame účastnými skrz 

pokoru a malosť na tom, čo nás prevyšuje. A to je láska. Stredovek je znovu sprítomnením 

hodnoty a kultúry vzťahu. 

        Vzťah človeka k Bohu a Boha k človeku má byť obnovený skrz lásku. Obaja, i človek 

i Boh sú svojim založením láska. Láskou sa stáva človek účastným na poznaní, láskou sa mu 

otvára svet i jeho možnosti. Láska je svojou povahou kľúčom k otvorenosti bytia. Tým sa 

stáva neopomenuteľnou i pre samotný psychoterapeutický vzťah. Je tým, na čom je založené 

prijatie i starosť samotná. Veď čím by bola starosť bez lásky? Láska umožňuje vhľad do 

najhlbších ľudských vecí i vecí jedného sveta. Psychoterapeutický vzťah založený na láske 

ako poznaní ľudského srdca tak nachádza svoje opodstatnenie. A pokiaľ je láska vlastným 

založením človeka, jej prítomnosť a rodenie sa v psychoterapeutickom vzťahu či skupine je 

i samotným predpokladom liečby a duševného zdravia. Evanjelium je evanjeliom vzťahu 

ľudského srdca. Každý jednotlivý vzťah je živený z prameňa vzťahu základného, vzťahu 
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k Bohu. Ja a Ty je vždy na pozadí k večnému Ty, dodáva Buber.159 Z neho čerpá svoje 

opodstatnenie a zmysel. 

        Svet je svetom stvoreným, je tvorivým aktom Boha. V tomto svetle  má práca božský 

význam. Svet je stvorený a človek je určený ako jeho správca. V tom spočíva jeho moc.160 

Moc je v správcovstve jednoty, v správcovstve celku. Preto je moc nielen sila, vládnutie, ale 

je predovšetkým mocou ku kráse, ku vzťahu, k porozumeniu a k starosti.161 Je to moc účastniť 

sa na celku, celku terapeutického vzťahu, celku psychoterapeutickej skupiny, celku svojho 

života, ktorý si svoju celistvosť uchováva len a len autentickou a pravdivou účasťou na celku 

sveta. V psychoterapii ako otváraní vzťahových možností ide práve o rozvinutie moci tohto 

druhu. Človek ako obraz boží má moc tvoriť, imaginovať, vytvoriť dielo. Je povolaný k činu, 

k rozuzleniu porozumenia svojej existencie. Jeho správcovstvo sveta je účasťou na celku. Je 

povolaný k starosti, k službe. Tak i práca je jeho údelom i povolaním. Človek je povolaný 

k starosti. Latinský ekvivalent slova práca, slovo opera okrem iného znamená pomoc, 

služba.162 Práca ešte nie je zamestnaním, nie je výkonom k potvrdeniu seba samého, človek 

nie je jeden z mnohých nahraditeľných. Je to práve on, kto je svojou prácou povolaný k dielu.        

        Chceli by sme upozorniť ešte na jedno významné určenie, na ktoré poukazuje stredoveký 

prínos pre psychoterapiu, a tým je hodnota utrpenia. Tým, že človek zažíva utrpenie sa 

dostáva do napätia toho, čo je a čo má byť. Svoje určenie zisťuje skrz bolesť. V bolesti si 

uvedomujeme hodnotu toho, čo môžeme stratiť, čo práve strácame. Utrpenie však prináša ešte 

niečo viac. V ňom sa človek ocitá na hrane negativity, otvára sa pred ním priestor neurčitosti, 

bezmedznosti. Utrpenie i bolesť narúša doterajší tvar. Duševný i telesný, a prináša tvar nový. 

To v istom zmysle prislúcha i psychoterapii, ktorá má odkrývajúcu povahu. Odkrýva sa totiž 

to, čo zamedzilo náš slobodný pohyb, odkrývajú sa bolesti a zranenia najbližších vzťahov. 

Týmto odkrývaním sa však zároveň opúšťa starý priestor, v ktorom človek zotrvával, otvára 

sa nové, slobodnejšie porozumenie, opúšťa sa závislosť na čase minulom. Utrpenie prináša 

možnosť rastu, možnosť nahliadnuť hodnoty nezávislé na úspešnosti, hodnoty pretrvávajúce. 

Prináša však i váhu a údel ho unášať, zažiť v jeho procese i možnosť jeho nezmyselnosti 

a vôle  

život od utrpenia odbremeniť. Utrpenie je proces a reč, prechod a výzva, patrí k nemu oboje. 

Staré i nové, život i smrť. „Vypořádání se s tím, co je osudově dáno, je poslední úkol a vlastní 

cíl utrpení.“163 Utrpenie ako odkrytie ničoty bytia v sebe nesie zárodok rastu. Problém 

                                                 
159 BUBER, M. Já a Ty, str. 73. 
160 PALOUŠ, R. Komenského boží svět, str. 68. 
161 RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie, str. 35. 
162 ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J. Latinsko slovenský a slovensko latinský slovník. 
163 FRANKL, V. Lékařská péče o duši, str. 108. 
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nastáva, keď sa človek dostane na hranicu utrpenia a po presahu, po pomoci a súznení 

s Bohom  volá, ale nedostáva sa mu žiadna odpoveď. Domnievame sa, že pokiaľ nie je počuť 

odpoveď, ešte neznamená, že sa neodpovedá. Otázky a odpovede sú totiž možné v pôvodnej 

otvorenosti. A otvorenosť je otvorenosťou myslenia, otvorenosťou pociťovania, otvorenosťou 

prítomnosti a možností, ktoré utrpenie so sebou prináša. Je otvorenosťou viery. Práve 

v utrpení je človek schopný výkonu presahujúceho samého seba.  Otvorenosť, ktorá je 

naplnená láskavým záujmom a starosťou, je príležitosťou k tomu, aby človek opäť začul 

volanie a bohatstvo života, ktoré je obsiahnuté v prítomnosti. Volanie po pomoci v modlitbe 

a očakávanie odpovede, ktorá neprichádza, poukazuje na oslabenie vlastných možností, na 

opustenie, na stratu zmyslu poslania, ktoré bolo zmysluplné. Kristovo „Bože, prečo si ma 

opustil?“ je však možné chápať nielen ako prejav jeho človečenstva, ktoré ho k nám ľudsky 

približuje. Okamih prítomnosti smrti, kedy prestáva mať váhu ľpenie na čomkoľvek, kedy sa 

dostavuje základná ľudská úzkosť, poskytuje možnosť zvláštneho momentu obratu 

a uvoľnenia, ktoré prichádza. Žalm 22  začína:  

„Bože můj, Bože, proč jsi mě opustil? 

     Daleko spása má, ač o pomoc volám. 

  Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš 

     nemohu se ztišit ani v noci“ 164 

V polovici žalmu, ktoré vyjadruje hlboké zúfalstvo a opustenosť však dochádza k zvratu: 

„Nebuď mi vzdálen Hospodine 

     má sílo, pospěš mi na pomoc! 

  Vysvoboď mou duši od meče, 

     chraň jediné, co mám, před psí tlapou, 

  zachraň mě ze lví tlamy, 

     před rohy divokých býků! A tys mi odpověděl“ 165 

 

        Fromm, ktorý sa snaží poukázať, že Kristus sa na kríži modlí práve tento žalm, 

vysvetľuje, že básnik sa dotkol dna svojho zúfalstva, zmena rozpoloženia sa objavuje ako 

záblesk, skoro bez prípravy. Od tohto momentu napĺňa srdce básnika nádej a nadšenie. Je tu 

istota, že bol spasený. Jeho zúfalstvo sa premenilo na spomienku.166 Niečo podobné môžeme 

badať aj v zážitku Patočkovho frontového vojaka.167 Patočka v súvislosti s Komenským 

                                                 
164 FROMM, E. Budete jako bohové, str. 160. 
165 tamtiež, str. 161. 
166 tamtiež 
167 PATOČKA, J. Péče o duši III., str. 123. 
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popisuje podobnú situáciu, aj keď človek, ktorého opisuje, sa nachádza v inom kontexte, 

kontexte približujúceho súčasný život človeka. Svet vidí ako odcudzený, vládne mu kráľovná 

Márnosť, ktorá si hovorí múdrosť, kráľovná, ktorá posiela každému, kto sa chce vyznať v jej 

kráľovstve, v ústrety  sprievodcu, ktorý ho spúta povrchnosťou, a tlmočníka, ktorý má meno 

Mámenie. Títo obaja mu vyženú z hlavy každý nával autenticity, zapletú ho do tisícorakého 

rozptýlenia a nasadia mu okuliare klamu, aby videl všetko opačne, ako je to v skutočnosti. 

Učinia ho ješitným a pyšným na svoj stav a zakryjú priepasť, ktorá človeka v živote vždy 

sprevádza, zakryjú temné stránky  a problémy, ktoré so životom súvisia. Učinia ho falošne 

namysleným na poznanie a schopnosť, ktoré neexistujú. A pokiaľ je všetko márne a ak sedia 

okuliare nakrivo, takže sa svet nakoniec ukazuje taký, aký je, tak potom kráľovná neváha 

siahnuť k otvorenému násiliu, začína prenasledovanie, falošné súdy, mučenie, v ktorých 

kráľovná ukáže, čo dokáže a čím je.168 Patočka v pojednaní o otvorenej duši pokračuje, že 

človek napokon okuliare odkladá. Prichádza okamih ničoho, okamih otrasu, priestor bez 

odpovede. V rozhodnosti odhodiť okuliare miznú spoločníci aj ich sila pokušenia 

a zaslepovania. A odrazu nastáva bod obratu, zlom, v ktorom priestorom prestupuje bytie. 

„Odkrytí nicoty je zde...základní úkon otevřené duše...Až k tomuto úkonu je otevřená duše 

ponechána sama sobě, nyní však přichází záchranný obrat. Zaznívá hlas, který ohlašuje 

v nicotnosti základní propasti nový počátek, který z nicoty světa vede ke kladu bytí.“169 Aká je 

odpoveď? Prijatie. Ľudský úpadok spočíva v zapletení do seba, v sústredení na seba, 

v možnosti, kde sa „ja“ stavia do centra a moci sveta. Ľudské uspôsobenie v sebe nesie ale 

i opačnú možnosť. Samotný obrat, nielen náboženský, ale i ľudský, výchovný 

a psychoterapeutický, spočíva v obratu z uzavretosti do otvorenosti bytia, otvorenosti pre 

druhých. V konečnom dôsledku, na pozadí lásky, ako otvorenosti pre svet, jeho jednotu a 

zmysel.170 Paradigma človeka ako mysliaceho subjektu túto otvorenosť ruší, respektíve ju 

redukuje na oblasť iracionálna. Moc subjektu sa presúva do neho samého, do jeho schopností 

vec uchopiť, tvoriť a ovládať. Výkon k rozmachu moci, ktorá tkvie v subjekte samotnom, 

získava svoju legitímnosť a opodstatnenie v nespochybniteľnej istote seba samého, v istote 

„myslím, teda som“.  

 

 

 

 

                                                 
168 PATOČKA, J. . Lidskost Komenského, str. 396. 
169 PATOČKA, J. Komeniologické studie II, str. 343. 
170 PATOČKA, J. . Lidskost Komenského, str. 397. 
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2.4 Novovek 

 

        Novovek prináša novú paradigmu človeka, tzv. subjekt – objektovú figúru, subjekt – 

objektový rozvrh vnímania človeka a sveta, pretrvávajúci dodnes. Subjekt- objekt poukazuje 

na  rozdelenie pôvodného sveta, ktorý bol jednotným celkom. Celkom z ktorého vyviera 

zmysel. Staroveký a stredoveký človek poníma svoju identitu ako spätosť s celkom sveta, 

s jeho osudom, ako puto k tomu, čo ho presahuje a voči čomu sa vymedzuje. Svoj život chápe 

ako participáciu na tomto celku a jednote sveta, tie sú určujúce, sú jeho úlohou a osudom. 

Svet žije svojim poriadkom, je harmóniou, v ktorej existujú a platia hodnoty, ktoré k človeku 

prehovárajú skrz Logos a skrz Boha a ktoré v nás ich prežitím vzbudzujú pokoru k tomu, čo 

nás presahuje a zároveň zakladá. To v istom zmysle platí aj dnes. K čomu človek vzhliada 

s pokorou a úctou? Čo pre neho má váhu a pevnú platnosť? Ak neberieme do úvahy vzťah 

k tušenému Bohu či k tomu, čo tušíme, že nás prevyšuje, tak je to veda. Pre dnešnú 

euroamerickú kultúru platí zbožnosť vedy. Tá totiž poskytuje objektivitu, to, ako veci vo 

svete v pravde sú. Táto pravdivosť je založená na merateľnosti a overiteľnosti. Pravda 

antického a stredovekého človeka sa javí ako neuchopiteľná, vec viery a presvedčenia, ktoré 

u každého môže mať naviac odlišnú podobu a ktoré nie je overiteľné, nedá sa racionálne 

vyargumentovať. V takomto svetle sa presvedčenie a viera javia ako výplod človeka, ktorý 

hľadá istotu a oporu, a potrebuje stanoviť sociálny poriadok a hodnoty, v ktorom by ľudia ako 

spoločenstvo mohli žiť. Viera, hodnota, kultúra, zákon sú v tomto prípade výmyslom, 

výplodom ľudskej mysle vo svete neistoty, náhody a biologickej determinácie. Dopad 

rozdelenia na subjekt a objekt je tak silný, že spôsobil pozoruhodný fenomén, ktorý stojí za 

manipuláciou, zneužitím moci, agresivitou, zvecňovaním čohokoľvek. A tým je 

zabudnutie.171 Zabudnutie na pôvodnú, prvotnú celistvosť, spriaznenosť, vzťah, ktorý sa však 

zabudnutím nevytráca z žiadneho individuálneho života či spoločenstva. Veď predsa na 

fenoméne celku sa vytvára podstatný osud človeka, jeho bolesti a duševné problémy, 

psychické ochorenia. Veď z celkovosti vychádza domov, dôvera a láska. Z celku vychádza 

životný zmysel, ktorý nás naplňuje a ktorý nemusíme stále doháňať a potvrdzovať ako 

v prípade vôle k moci, prestíže a sebavedomia. Tu neexistuje „premocňovanie“, ale naplnenie. 

Táto hodnota je iného rázu, ako hodnota vychádzajúca zo subjektu ako mňa k objektom ako 

druhých. I samotná moc a sila na pozadí logu dostáva úplne iný význam. Moc tu znamená 

prežívanie jednoty s bytím, moc tu znamená byť sám sebou, nájsť životný zmysel v jednom 

                                                 
171 Fenomén zabudnutia pripomína najmä Heidegger (2002). Zabudnutie na svoje základy je základný spôsob, 
akým človek uniká z bremena svojej autenticity do neautenticity, všeobecnosti a konformity. Zabudnutie patrí 
k našej každodennosti a priemernosti. 
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spoločnom svete spolu s druhými a pritom si zachovať svoju jedinečnosť. Veď jedno bez 

druhého nie je autentické, nie je živé, nie je tu príroda, iba zdanie. Moc v tomto prípade nie je 

moc nad, je to moc k, ku vzťahom založená na schopnosti reči, schopnosti načúvať, 

porozumenia a vlastnej autenticity, schopnosti pokory ku vzťahu k veci samej. 

        Subjekt – objektový rozvrh a z neho vyplývajúce zabudnutie má takú silu, že preniká do 

spôsobu života, cítenia i myslenia. V duchu subjekt objektovej figúry sa totiž mení pohľad na 

všetko. I na samotný pôvodný celok. Mení sa pohľad na dejiny, ktoré sa stávajú históriou, 

opisom dejinných udalostí, mení sa pohľad na filozofiu, tá môže byť výsledkom zmýšľania 

jedincov o živote a o bytí, odvetvie, ktoré sa nás týka len okrajovo. Láska i sex sú chémiou, 

v tom lepšom prípade sú priestorom pre riešenie svojich vzťahových problémov, ktoré sa 

prenášajú zo vzťahu do vzťahu. Sú prenosom. Sókratés, Aristotelés, Platón a iní sú tí, ktorí 

vyslovili svoje názory a tvorili kultúru svojej doby, avšak už si nevšímame, že ich odkaz sa 

týka bytostne každého z nás. Problematika sebapoznania, životného ukotvenia a zmyslu je 

totiž stále aktuálna a živá presne tak vtedy ako aj teraz. Tu neexistuje pokrok v dnešnom 

ponímaní, tu existuje neustále odkrývanie, obnovovanie a oživovanie toho jedného, čo je 

zdrojom samotnej filozofie a teda aj vedy. Zabudlo sa na to, že veda má a bude mať svoje 

korene vo filozofii. Že tá určuje jej tvar, že ju živí. Vedné disciplíny sa chovajú ako 

sebavedomé deti, ktoré si žijú svoj život, ktoré už nemyslia na svoj pôvod, a ak, tak iba 

okrajovo, a ktoré veria vo svoju budúcnosť, vo svoj rozvoj a moc. Najväčší problém nastáva 

ľudským sebavedomím, ktoré svojou veľkosťou a samostatnosťou prevyšuje vzťahy, 

sebavedomá neotrasiteľnosť, zdroj pýchy a straty pokory. Problém pokory nie je problémom 

strachu a bázne. Pokora je vec úcty a rešpektu k tomu, čo tvorí vec vecou, čo tvorí vzťah 

vzťahom, čo tvorí lásku láskou, i vedu vedou. Pravá moc spočíva v moci sa na toto naladiť, 

počúvať a rozumieť a tak dopomôcť vytvoriť to, čo sa chce, hlási vytvoriť zo svojej povahy. 

Dnes však vládne moc určovania zo seba či z teórie, nie z veci samej. To je zásadný rozdiel. 

        Zmysel pre celok sa celkom nevytratil. Ani to nie je možné, pretože sme uspôsobení žiť 

zmysluplne. Bez zmyslu sa život nedá žiť, bez rezonancie na celok je život prehraný, ako 

dodáva Hogenová.172 Celok však získal novú podobu. Pravdepodobne nikdy nebolo tak 

náročné nájsť a rozkryť túto celkovosť ako dnes, i keď globálne spoločenské i ekologické 

krízy na jej porušenie poukazujú. Napomáhajú uvedomeniu, že niečo je potrebné dodržovať, 

že nie je možné žiť z vlastného určovania chodu sveta.  

                                                 
172 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 38. 
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        Rozdelením sveta na subjekt a objekt celok získal podobu vôle, podobu moci. To je to, 

čo nás určuje.173 Vôľa a moc je novodobým spôsobom bytia. Naša istota je v nás samých, 

v našom myslení, v subjekte, ktorým sme. Táto istota je obrovská devíza, v tom spočíva naša 

sila, ktorou môžeme nakladať. A je živená našou voľou. Ak neberieme do úvahy zachovanie 

rodu, je to vôľa bez zmyslu, je slepá a nevyčerpateľná.174 Preteká nami a pýta si svoje vybitie. 

Zmysel musíme do sveta vždy iba dosadiť, týmto si musíme vždy dopomôcť 

k usporiadanému životu a najmä k tomu, aby náš život bol vôbec žiteľný. I viera sa takto 

stáva pomocou. Nemôže to byť inak, pretože človek a svet, ostatné objekty sú samostatnými 

jednotkami, už tu nie je vzájomná bytostná previazanosť. Na druhej strane, okrem pocitu 

moci a sebavedomia, tento dôraz do subjektu, vystúpenie z jednoty sveta prináša osamelosť, 

„vykorenenosť“ z pôvodných väzieb, neistotu.            

        Ako dochádza k vzniku subjekt - objektovej figúry? Veda je možnosťou, ktorá v 

renesancii poskytuje poznávanie, rozmach, pokrok vo všetkých smeroch. Doterajšie úsilie 

o určujúci celok, stredoveký charakter práce, začínajú byť problematické a nový rozmach 

všetkými smermi sa pociťuje ako oslobodenie.175 Človek chce vidieť na vlastné oči, nezávisle 

na vzoroch, chce skúmať vlastným rozumom a dospieť ku kriticky zdôvodnenému úsudku. 

Zásadný obrat prináša Descartes a jeho určenie človeka ako mysliaceho subjektu v zmysle Ja 

(Ego).176 Descartes reviduje, je potrebné urobiť redukciu všetkého, o čom je možné 

pochybovať, čo sa nedá jasne a zrejme overiť, čo nie je evidentne nahliadnuteľné. Základom 

nového vedeckého prístupu sa má stať nová metóda a jej zmyslom má byť vyvrátenie 

doterajších prevládajúcich princípov, ktoré si kladú za cieľ nájsť princíp prvý, východisko 

všetkého vedeckého poznávania.  Pokiaľ sa má veda (a vôbec ľudské myslenie) postaviť na 

pevné základy, pokiaľ má byť istá, poznanie jednotné pre všetko, čo sa  poznáva, musí 

previesť túto radikálnu pochybnosť u všetkých existujúcich vied vystupujúcich s nárokom na 

apodiktickú evidenciu. V prevedení takejto epoché je spochybniteľné všetko. Ostáva len 

jediné, a totiž to, že nemôžeme spochybniť to, že pochybujeme. Ostáva naše Ja, to znamená 

pochybujem, teda som. A keďže pochybnosť je forma myslenia, platí myslím, teda som.177 

Istota, ktorá u stredovekého človeka spočívala v Bohu a jeho zákone, sa týmto prenáša do 

subjektu, do Ja. Predtým človek žil v pravde, alebo pravda mala človeka, bola ideou alebo 

pravdou Božou, ku ktorej sa dochádzalo vhľadom, stretnutím, milosťou. V novoveku je 

pravda vyhradená poznávajúcemu človeku, je výsledkom ľudskej poznávacej aktivity, ktorá je 
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založená na metóde, ktorá rozkrýva vec spôsobom, ktorý zodpovedá tejto metóde. Svet je 

rozkrývaný v smere metódy a už nie v smere veci samej, ako to bolo v antike. V tom spočíva 

základná redukcia a ochudobnenie pohľadu na svet. Analýzou, ktorú metóda prináša, sa 

vytráca bohatosť toho, čo skúmame, a naopak obohatením je vhľad do štruktúry a kauzality 

vzťahov vo vnútri jej prvkov a z toho možné usudzovanie na nové možnosti využitia týchto 

vzťahov, resp. ich správne fungovanie v prípade medicíny i psychológie. Metóda zakladá 

objektové, využiteľné a teda technické ponímanie sveta. Jej zásadnosť však leží v niečom 

inom. Metóda je cesta k pravde a pravda je niečo, na čom závisí ľudská existencia bytostne. 

Pravda súvisí s porozumením, súvisí s orientáciou v našom svete, s rozhodnutím, akou cestou 

sa vydať, čo je správne. Technika ako dôsledok subjekt objektového rozdelenia sveta je až 

druhotná vec. Prvotná je pravda, ktorú sprístupňuje metóda. Tá sa nás týka bytostne 

a bytostne vchádza do našich životov. Preto Nietzsche môže tvrdiť, že to nie je veda, ktorá 

vládne a vyznačuje 19. st. ale je to víťazstvo vedeckej metódy, vedecká metóda zvíťazila nad 

vedou.178 Preto Heideggerovo Gestell nie je technikou, ale bytnosťou techniky, tým, čo určuje 

naše životy, naše myslenie, porozumenie bytiu a vzťahom. 

        Ego sa stáva predpokladom všetkého súceho. Isté je iba vedomie a vedomie je vedomím 

svojich obsahov (i nevedomie je možné len na základe toho, že si ho všimneme vo vedomí). 

Na jednej strane stojí aktívne Ja, res cogitans (vec mysliaca) a na druhej strane to, čo subjekt 

pred seba kladie, objekt, predmet, vždy to, voči čomu sa vymedzujeme a voči čomu 

konštituujeme vlastnú identitu. Tým sa svet štiepi na subjekt, mysliace ja, a objekt, vonkajší 

svet. Objekt, ktorý staviame pred seba, má charakter extenzie, je rozľahlý, priestorový. 

Latinské ob-iaceo znamená pred-metať, stavať pred seba. Subjekt, ako ten, kto stavia pod 

seba, „pod-metá“, sa tak stáva objektom sám pre seba. Vonkajší svet, to, čo je „nie-ja“, to je 

res extensa, vec rozľahlá.179 Dôsledkom tohto rozdelenia je to, že veci sú vytrhnuté zo svojich 

prirodzených kontextov, sú analyzovateľné do poslednej štruktúry, a následne vidíme 

štruktúru celkovú, matematickú fyzikálnu, chemickú, i ľudskú – psychologickú. Život tak je 

jednotou funkcií, je chápaný len vo svojej funkcionalite, a vládne v ňom kauzalita. Telo je 

zložitým mechanizmom, je schopné reagovať na impulzy bez našej vôle. Telo je objekt par 

excelence, avšak už sa neberie do úvahy vzťah toho, ako telesne žijeme svoj spôsob života, 

ako slobodne či neslobodne žijeme naše vzťahy. Svet sa stáva taktiež mechanizmom, je to 

svet súvislostí, ale vo svojej funkcionalite, vo svojej príčinnosti. Už to nie je svet súvislostí, 

ktoré poukazujú na zmysel. 
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        Zásadný dôsledok rozštiepenia sveta je strata vzťahu, bytostného autentického vzťahu. 

Ponímať „nie-ja“ ako objekt, predmet, so sebou prináša nový typ vzťahu, a to je 

spredmetňovanie. To znamená mať k nemu taký odstup, v ktorom druhé a druhých môžem 

vystaviť svojmu pohľadu bez osobného vzťahu, ale vzťahu bádania, využiteľnosti 

a funkčnosti. Tak ako to dnes vidíme vo vzťahu k prírode, k blížnym. „Člověk jako subjekt si 

nepřipouští  žádné tabu, svému zraku vystavuje vše, co zatím zůstávalo skryto...“180 

        U Descartesa sú spojené dva základné motívy, ktoré sa navzájom podmieňujú 

a dopĺňajú. Jednak sa istota posúva do subjektu, je mierou všetkých vecí. Na druhej strane tu 

vstupuje prvok Baconovej filozofie, podľa ktorého vedieť znamená mať moc.181 Poznanie 

prírody ju dovoľuje ovládať, veda ako poznanie sa súčasne stáva mocou. Tieto dva motívy, 

ďalej rozvinuté okrem iného koncepciou vôle u Fichteho, Schopenhauera a Nietzscheho, sú 

pre ďalšiu podobu kultúry, myslenia, porozumenia a vzťahov, určujúce. Podstatné je, že sa 

mení spôsob nazerania vecí, mení sa postoj vôbec. Všetky veci, situácie a vzťahy, ktoré boli 

žité a nazerané doposiaľ, sú nazerané stále, ale v inom „nasvetlení“, v iných možnostiach, 

a tieto možnosti sú pokladané za pravdivé a prvotné, pričom myslenie, poznanie, 

porozumenie a vzťahy na pozadí toho, čo znamená byť ustupujú do zabudnutia. Respektíve 

„bytuje“ sa inak. I to, čo vnímame ako beh sveta v súčasnosti, jeho hlavný, globálny 

a ekonomický trend, i to je bytie, avšak vo veľmi zredukovanej podobe, ktorá sa však 

považuje za hlavnú a hodnotnú. Pravda je tým, čo je isté, je to latinské certitudo, a isté je to, 

čo je jasné a ohraničené, clare et distincte.182 Merateľné, spočítateľné a teda overiteľné.  

        Pretrhnutie jednoty človeka a sveta súvisí so stratou dejinného vedomia. Je to strata 

celkového zmyslu, preto si na celok nepamätáme. K zmene dochádza vo všetkých životných 

oblastiach, vytrácajú sa otázky po predpokladoch poznania a vedy, po pôvode otázok, toho, 

čo nás priťahuje poznávať a zaujímať sa. Teóriou, systémom a konštruktom, ktorý vládne 

spôsobu nášho myslenia, a to aj vo veciach filozofických a duševných, sa vytráca zmysel pre 

prirodzený svet, na ktorého vnímaní, pozorovaní, „diváctve“, je teória vôbec založená. 

Súčasný stav vedy, výchovy, psychológie a psychoterapie akoby sa považoval za 

samozrejmý, odpovedajúci pokroku, ktorým prešiel. K pokroku nepochybne prichádza, avšak 

v našom prípade uvažujeme pokrok úplne iného druhu. A to pokrok v zmene pohľadu, pokrok 

v otvorenosti vlastného srdca, pokrok, pohyb tam, kde máme akoby slepú škvrnu, tam, kde je 

pohyb najťažší, pretože vyžaduje zmenu v spôsobe života. Descartom a nemeckým 

iracionalizmom prichádza zmena kvalitatívna. Nie je to len zdokonaľovanie, vylepšovanie 
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minulého, ktoré sa stáva zastaralým, tak, ako to ponímame dnes. Je to úplná zmena pohľadu, 

postoja, myslenia, ktoré majú dopad na ľudské srdce a jeho pamäť. Nasledujúci pokrok akoby 

sa odohrával iba v tomto duchu. Zmena nastáva na všetkých úrovniach ľudského života, ktoré 

sa stávajú autonómne. Subjekt – objektový rozvrh ruší pôvodný vzťah vychádzajúci z celku 

a zakladá autonómiu, pluralitu, mnohosť právd. Každý je predsa subjekt. Naše Ja sa však tvorí 

v pôvodnom vzťahu. Nie je mysliteľné bez My. Pretrhnutím pôvodného puta sa stráca cit pre 

toto My, pre spoločenstvo. Výsledok tak je, že sami seba v chápaní druhého ako objektu, sa 

ponímame ako objekt, ako ten, koho je možno podrobiť analýze, nezúčastnenému pohľadu, 

metóde, manipulácii a kategorizácii. Sme objektom samých seba. Subjekt - objektový rozvrh 

je tak súčasne objekt- objektovým rozvrhom. Klient chce radu, chce vedenie odborníka, ktorý 

má nástroje, ktorý „vie“. Prirodzená psychoterapia však spočíva vo vstupe do otvorenosti, do 

vlastnej autenticity. 

        Guardini uvádza, že táto kvalitatívna zmena sa prenáša prakticky všade. Do 

hospodárstva, kde začína dominovať honba za ziskom na základe princípu úrokovania, ktorá 

sa stáva zmyslom samým o sebe. Do politiky, ktorá vždy v histórii bola bojom mocenských 

skupín, dobývaním a nastoľovaním moci. V stredoveku však bola včlenená do celkového 

náboženského mravného rádu, do vzťahu ríše a cirkvi ako dvoch foriem Božej vlády, takže 

politická činnosť podliehala ich hodnoteniu. A preto, keď sa stalo bezprávie, dialo sa to so 

zlým svedomím.183 Teraz začína mať politika normy sama v sebe. Riadi sa cieľom získania, 

udržania a spravovania moci, pričom bezprávie, ktoré sa prostredníctvom nej deje, sa deje 

v súlade so svedomím. I podvod je právne ochránený. Domnievame sa, že bezprávie je vždy 

ospravedlniteľné a zracionalizovateľné v mene niečoho, akokoľvek vznešeného ideálu. 

Hlavná zmena však nastáva v tom, že sa pretrhol práve tento vzťah k tomuto ideálu. Bez 

žitého, zakúšajúceho vzťahu sa ideál, tak ako aj zákon, právo, krása a spravodlivosť, stáva 

neživým, možno len z diaľky  tušeným. Dá sa s ním narábať ako s prostriedkom, ako s vecou. 

To je zásadná zmena – zvecňovaním, ktoré tento rozvrh prináša, človek začína žiť cez veci. 

Veci je možno nielen analyzovať, ale aj ich mať, vlastniť ich, žiť skrz veci, pričom v tomto 

„vecnení“ prestáva byť aktuálna otázka po predpokladoch tohto postoja.  

        Fromm vo svojich posledných dielach prichádza k záveru, že mať a byť sú vôbec dva 

základné ľudské postoje, ktoré dominujú v každej životnej oblasti, či je to láska, náboženstvo, 

alebo aj obyčajné vlastnenie vecí.184 Žiť skrz veci, žiť skrz vlastnenie, znamená zotrvávanie 

pri nich, zakladať na nich svoju hodnotu a svoje strachy, na tom, čo sme dosiahli, získali, na 

akom presvedčení staviame svoj život a vzťahy. Všetky tieto atribúty sa stávajú vlastnením, 
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keď z nich mizne živé prítomné prežívanie. Vlastnenie nie je len mať veci po ruke, mať ich na 

svojom zozname majetku, vlastnenie je životný postoj, životný rozvrh. 

        Riziko novoveku spočíva predovšetkým v zabudnutí. Zabudnutie spočíva v tom, že 

súčasný stav je vnímaný ako prirodzený a samozrejmý. Rozdiel medzi postojom mať a byť je 

priepastný. Mať je vlastne vždy na pozadí potreby existenčnej istoty. Moc, egoizmus, 

individualizmus i koristníctvo, je v tomto ohľade potvrdením vlastnej istoty. Akoby druhý 

Patočkov pohyb zatienil ten predchádzajúci i nasledujúci. Naopak byť robí z mať prostriedok 

k byť, veci sú prostriedkom k nášmu žitiu. Keď bytostne žijeme, žijú s nami i naše veci, 

dýchajú s nami, sú akoby predĺžením nášho tela, sme v nich a oni v nás. Byť je prítomné vždy. 

Ako silno ho je pociťovať v jeho neprítomnosti! V tom, že niečo podstatné chýba, že chýba 

zmysel života i v malých veciach, v tom, že dochádza k deštrukcii, ktorú prináša moc 

a svojvôľa.  

        Novovek prináša obrovský rozmach, obohatenie a uvoľnenie. Prináša tiež zjednodušenie 

života, komfort, možnosti sebarealizácie a liečby, rozmach ľudských síl a tvorivosti, avšak 

zabúda na celok, a to je jeho riziko. Je to riziko každého vedca, politika, vychovávateľa 

a terapeuta, ktorý zabudol, z čoho vychádza jeho záujem o bádanie, spoločenstvo ľudí, rast 

žiaka a liečba duše. Ak zabudol na zdroj, na prameň, na arché, na to, že povolanie je 

povolaním, že je to naša odpoveď, ktorá prichádza po volaní. Všetci majú skrz metódu 

v rukách potenciál moci, blahodárnu i zneužiteľnú moc. 

        Pôvodná jednota, zakotvenosť vo svete ako v domove, prináša človeku prežívanie 

zmysluplnosti a pravdivosti. Je to legein v antike, či autentický vzťah k Bohu a Boha 

k človeku v stredoveku. Novoveký človek nie je výnimkou. Jeho postavenie sa však stáva 

skrz nesmierny nárast nových možností a skrz stratu pôvodného celku problematické. 

Novoveký človek je rozptyľovaný do vecí, nechaný svojej slobode napospas, svojvôli alebo 

náhradnej autorite moci. Autentická autorita, ktorá by viedla k autenticite žiaka, je vzácna. 

Svet nezaisťuje človeku postavenie, z ktorého by bolo jednoduché nájsť zmysel života. 

Z čoho teda vyplýva pre dnešného človeka? Istota sa preniesla do subjektu. Subjekt je tým, 

kto určuje. Existencialisti tvrdia, že sme to  

napokon my, kto musíme dosadiť zmysel do sveta, do situácie.185 Už neprichádza zo sveta, 

ale od nás. Musíme ho dosadiť, aby sme život mohli prežiť. Pravda a zmysel majú k sebe 

vždy blízko. Prežívanie zmysluplnosti ukazuje smer, ktorým sa chceme vydať, na ktorom 

cítime svoju sebarealizáciu, prijatie či domov. Veríme mu a viera má blízko k našej 

autenticite a úprimnosti, dôvere, k tomu, akí sme, k našej pravdivosti. Pokiaľ sa pre 
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novovekého človeka pravda preniesla do istoty, do vecí, tak tam sa začne objavovať zmysel 

a cesta. Subjekt a moc v súhre s privlastňovaním, to je zdroj zmyslu a potvrdenia vlastnej 

existencie. Zmysluplné je vlastnenie, nadobudnuté schopnosti ako majetok ega, ego vlastnené 

sebou samým, ako narcizmus, úspech, pokrok, niečo v živote dokázať, uplatniť sa. Pelcová  

na margo novovekej výchovy píše: „Schopnost být individualitou, schopnost být svoboden je 

představována také jako schopnost být vlastním pánem, ovládat sám sebe, ukázňovat své 

myšlenky, zpytovat své svědomí, vychovávat a ukázňovat sám sebe. Cílem výchovy tu není jen 

programově kultivovat ony dispozice a předpoklady dítěte, ale zabudovávat do 

vychovávaného jakoby vnitřní hnací sílu, která v době vzdělávání a výchovy motivuje 

k nejvyšším výkonům a i po jejich ukončení bude v člověku působit jako setrvačník, gyroskop, 

pružina vyvolávající stálé napětí, pocit, že člověk musí na sobě, na svém charakteru, na svých 

znalostech stále pracovat.“186 Človek takto vychovávaný bude schopný uspieť v konkurencii, 

bude vedieť správne uplatniť svoje schopnosti, avšak bude chýbať domov, láskyplná pohoda, 

objatie a prijatie, hra. 

        Dôrazom na subjektivitu vstupuje do popredia individualita. Nietzsche a taktiež 

Heidegger sú nesmierne prezieraví v dôsledkoch postoja, ktorý prináša subjekt- objektový 

rozvrh, a tým dôraz na subjektivitu.187 Ten vrcholí v Nietzscheovej vôli k moci.188 K čomu 

poukazujú vôľa a moc?  Vôľa sa subjekt objektovým rozdelením stala samostatnou inštanciou 

bez súvislosti k zmysluplnému pôvodnému prepojeniu so svetom a s ľuďmi. Vôľa k moci je v 

prvom rade vôľou. A tá je podstatou, určením. Každé konanie, každý pohyb, každá myšlienka 

je možná len na podklade energie, ktorou je vôľa. Vôľa vyžadujúca svoje naplnenie a vybitie, 

kolobeh, v ktorom nie je oddych. Preto je život utrpením.189 U Nietzscheho je to vôľa k moci, 

nič viac.190 A táto moc, to je pocit svojho silného Ja, sebaprejavenia sa vo všetkých zložkách 

sily, ktorou sme. Život je výrazom rastu tejto moci, skrz ktorej pôsobenie máme pocit, že 

existujeme. Predsa máme vo svojej možnosti panovať a v tomto panovaní sa realizovať. Moc 

prináša sebavedomie. Čím? Vedomím vlastnej účinnosti vzhľadom k druhým ľuďom. 

A vidieť a pociťovať túto účinnosť v spoločenstve s druhými a medzi nimi, to je pocit 

existencie súčasného človeka a jej potvrdenie. Táto účinnosť okrem iného spočíva v moci 

ovládnuť. Ovládnuť seba, ovládať svoj výkon a schopnosti, ovládať druhých, prírodu, 

spoločenstvo, politiku, ekonomiku, konkurenciu. Nietzsche nepozná presah k celku sveta, 

bytie má podobu vôle k moci. Tak ako je u antického človeka všetko nahliadnuteľné skrz 

                                                 
186 PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie, str. 39. 
187 napr. NIETZSCHE, F. The will to power ; HEIDEGGER, M. Věda, technika a zamyšlení. 
188 NIETZSCHE, F. The will to power . 
189 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa, str, 341. 
190 NIETZSCHE, F. The will to power, str. 10. 
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horizont celku, je v súčasnej dobe všetko to isté nahliadnuteľné skrz horizont vôle k moci, 

skrz neustále „premocňovanie“.191 Tam, kde chýba sebapresah k hodnote, ktorá k nám 

prichádza z vonkajšku, oslovuje nás zo sveta, zostáva uzavretosť. Vôľa k moci je bytie 

uzatvorenej duše. Život človeka nespočíva v zdieľaní celku, spočíva v dokazovaní vlastnej 

moci na pozadí hodnôt, ktoré uznáva daná kultúra, nech sú akokoľvek vznešené. Nejde pritom 

o tieto hodnoty. Nejde o právo, o ekonomiku samotnú, ide o  právo a ekonomiku ako oblasti 

(ako i iné spoločenské oblasti), ktoré najlepšie umožňujú toto sebauplatnenie. Tým, že chýba 

presah, ostáva priestor pre ničotnosť, preto je vôľa slepá. Nietzsche chváli príchod nihilizmu 

a prerastanie ničotnosti do našej každodennosti a vzťahov.192 Z bytostného výkonu, ktorým 

život je a ktorý znamená poznať sám seba, svoju vlastnú neskrytosť na pozadí celku, sa stáva 

výkon sebadokazovania skrz uplatňovanie sily a moci. Z bytostnej úlohy byť sám sebou, 

naplniť svoje možnosti, do popredia vystupuje možnosť základná a prvotná, a to rozvoj 

vlastnej moci a cez ňu sebapotvrdzovanie. To je prvotná hodnota vzbudzujúca motiváciu, 

ostatné hodnoty sa stávajú druhotnými a tejto slúžiacimi. V mene hodnôt sa dá uplatniť 

a ospravedlniť moc a  účel môže svätiť prostriedky. Technika, mechanizmus, nástrojovosť 

a zvecňovanie, systém, do ktorého je ponorený náš život, Gestell – „predobjednanosť“, 

a Machenschaft –   „všezariaditeľnosť“,  sú predpokladom a nástrojom moci.193 

        Sebaprezentácia, sebapotvrdzovanie, vedomie a dokazovanie svojej hodnoty, to je 

v psychológii problematika narcizmu. K čomu poukazuje tento problém na individuálnej 

úrovni? Kedy sa stáva problémom?  Človeku, ktorý má neustálu potrebu potvrdzovania svojej 

hodnoty, táto hodnotu vlastne chýba. Prílišná snaha poukazuje na nedostatok. Problém 

narcizmu je problémom nedostatku identity. Nie jej straty, ale jej nevyvinutia. A táto identita 

sa vyvíja v najbližších vzťahoch, vo vzťahu matky a dieťaťa. V tomto vzťahu si dieťa skrz 

starosť prežíva pocit veľkosti a neohrozenia, pocit omnipotencie, ktorý sa postupným zrením 

a zisťovaním vlastných limitov a potrieb druhých zreálňuje, a v pozitívnom smere dostáva 

črty hodnoty, ktorá spočíva na láskyplnom prijatí dieťaťa vrátane jeho limitov, prijatia vrátane 

jeho nedokonalosti zo strany najbližších. V tom tkvie napokon pocit, že človek je hodnotný 

                                                 
191 Hogenová (2006) upresňuje, že nakoľko vôľa k moci nemá limity, súvisí s ňou neustále “premocňovanie”. 
Vôľa k moci je náš rozvrh existencie. Skrz vôľu k moci uplatnenú na druhých a druhými uznanú, v akomkoľvek 
dobrom úmysle, získavame pocit vlastnej existencie. Tento pocit je potrebné neustále obnovovať, a to je možné 
len premocnením pôvodného výkonu, pôvodnej moci. O to sa snažia I druhí voči nám. I tí túžia po potvrdení 
svojej existencie. Preto je spolubytie konkurencia, preto sa zvyšuje nárast agresivity, preto sa čím ďalej uplatňuje 
asertivita, a to jednak ako obrana voči agresivite a jednak ako metóda spejúca k svojej pevnosti, k presvedčivosti 
v konkurenčnom prostredí. 
192 NIETZSCHE, F. The will to power, str. 3. 
193 HEIDEGGER, M. Věda, technika a zamyšlení, str. 20. 



 86

tým, že je. Problém nastáva, keď neexistuje ľudské teplo, keď chýba domov a taktiež, keď cez 

prílišnú a neustálu starosť dieťa ostáva vo svojej omnipotencii, svojvôli a bezhraničnosti.194     

        Úspech je uznaním moci druhými. Tragédia človeka však spočíva v tom, že vôľa je 

nevyčerpateľná, moc nemá svoj vrchol, preto je treba úspech neustály, potreba jeho 

obnovovania, neustáleho zaisťovania. Dosiahnutý výsledok je métou pre ostatných, aj pre 

tých, ktorí výsledok podali, k jeho prekonaniu. Výzva, ktorá zvonku prichádza, je výzvou 

k prekonávaniu.  V takom živote však chýba spočinutie, chýba legein, už nevieme ako si 

vychutnať jednoduché spolubytie s druhými, s prírodou, so sebou. O to sa snaží dnešný 

človek vo svojom zaisťovaní, ktoré má priniesť vytúžený komfort. Po nadobudnutí novej veci 

prichádza krátkodobá radosť a naplnenie, avšak v celkovom životnom ladení zostáva prázdne 

miesto, ten očakávaný pocit sa nedostavuje. Tragika vôle k moci spočíva v chýbaní 

spočinutia, v chýbaní základnej vzťahovej istoty, ktorá sa obnovuje v bytostnej, slobodnej 

hre. Tragika spočíva v prepadnutí moci ale aj v dôsledkoch, ktoré pociťujeme v dopade moci 

iných na nás samých.   

        Dopad novej paradigmy a porozumenia sveta na psychoterapiu je zásadný. Na rozdiel od 

striktných vied však psychoterapia Descartovým rozdelením zostáva vo vnútornom rozpore. 

Psychoterapia je odborom, ktorý sa venuje liečbe ľudskej duše. Jej predmetom je oblasť bytia, 

ktorú sa snaží uchopiť nie z pohľadu celku, ako na to upozorňuje antika a stredovek, ale 

z pohľadu subjekt objektového rozvrhu. A v tom je jej zásadný rozpor. Veci bytostné sa snaží 

uchopiť vedecky, čím ich však podstatne redukuje. Neuchopiteľné sa snaží uchopiť, čo 

odporuje povahe neuchopiteľného. Domnievame sa, že to je hlavným dôvodom toho, že 

neexistuje jednotný psychoterapeutický systém a množstvo terapeutických škôl, ktoré sa 

snažia uchopiť problém ľudskej existencie. I integratívna psychoterapia, ktorá sa snaží skĺbiť 

jednotlivé psychoterapeutické školy na základe ich účinných faktorov liečby, sa takto stáva 

len ďalším psychoterapeutickým systémom. Každá škola sa pritom snaží nadobudnúť svoje 

oprávnenie k právoplatnej existencii medzi ostatnými školami výskumom, ktorý by potvrdil 

platnosť jej tvrdení, to znamená to, čo je v novoveku definované ako pravda, a to je istota.  

        Ďalším dôsledkom rozdelenia prirodzeného sveta na subjekt a objekt je pre 

psychoterapiu vyradenie celku, ktorý svet robí zmysluplným, ktorý je zmysluplnosť sama. 

                                                 
194 Toto pojednanie je všeobecné. V praxi existujú kategórie narcistickej a hraničnej poruchy osobnosti a iných, 
ktoré opisujú správanie a vývojové podmienky týchto osôb. Stálo by za samostatné pojednanie zistiť, nakoľko 
problematika globálna má analógiu v problematike individuálneho života. Napríklad aké črty vykazuje 
bezhraničnosť či narcizmus doby a z toho jej vyplývajúce problémy, ako aj jej vývoj a podmienky, za ktorých 
k nim prišlo, v porovnaní s črtami individuálnej bezhraničnosti a narcizmu, resp. porušovania hraníc druhých či 
neustáleho potvrdzovania svojej hodnoty. Na základe analógií by potom bolo možné ako predpokladať ďalší 
vývoj, tak aj hľadať cesty k riešeniu, pričom si uvedomujeme, že individuálny ako aj spoločenský život majú 
svoje jedinečné špecifiká a preto by takáto analógia priniesla zjednodušenie. 
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Psychoterapia si robí nárok stať sa vedeckou, zároveň sa venuje problematike ľudského bytia, 

problematike výsostne filozofickej či teologickej. To je jej druhý veľký rozpor. Výsledkom je, 

že okrem daseinsanalýzy nie je žiadny zo smerov nikde pevne filozoficky ukotvený. 

Psychoterapia nemá pevné korene, nevie presne, v čom má pohľad na človeka ukotviť. Tento 

nedostatok je nahrádzaný tým, že autori veľkých škôl hľadajú u rôznych filozofov potvrdenie 

či doplnenie svojej teórie. Okrem daseinsanalýzy však žiadna škola vrátane vedy priamo 

nereflektuje, že jej koreňom je skúsenosť prirodzeného sveta, a že táto skúsenosť 

a problematika je filozoficky rozpracovaná, a ako taká môže byť pre porozumenie ľudského 

bytia a následnú prax, zásadná.  

        Uchopenie ľudskej duše zo subjekt objektového rozvrhu, to znamená vedecky, technicky 

a metodologicky, má za následok popis a porozumenie bytiu ako objektu. Z duše ako celku sa 

stala psychika, ktorá je popísateľná z pohľadu jednotlivých psychických funkcií, ktoré sa dajú 

vedecky skúmať osobitne. Psychické funkcie sú popisované vo svojej technickej 

funkcionalite. Osobnosť je definovaná technicky, v jej jednotlivých zložkách vo vzájomnom 

súvise. Človek sám je definovaný ako bio-psycho-sociálna, prípadne k tomu ešte duchovná 

jednota. I o ochorení hovoríme v psychosomatických, respektíve somatopsychických 

termínoch. Potreba istoty a pevného teoretického a metodologického rámca však v sebe nesie 

riziko redukcie ľudského bytia, redukcie zmysluplných súvislostí, ktoré konkrétny človek 

žije, i riziko indoktrinácie, pokiaľ sa istota teórie dostáva pred klientovu skúsenosť 

prirodzeného sveta a táto je z hľadiska dotyčnej teórie vykladaná. Pravda teórie sa tak stáva 

pravdivejšou ako samotná autentická skúsenosť. V horšom prípade  je klient presviedčaný, že 

jeho autentický zážitok znamená niečo iné, ako to v pravde prežíva a tomu rozumie.  

        Rozdelenie prirodzeného sveta na subjekt a objekt prináša so sebou paradox. Toto 

rozdelenie spočíva a vychádza z moci subjektu, z moci a schopností človeka. Človek je ten, 

ktorý vie svet uchopiť, poznávať a využiť vo svoj prospech. Je ten, kto vie tvoriť, liečiť 

a riadiť. Objektivita je výsledkom ľudského tvorivého prístupu k realite. Avšak človek sám vo 

svojej moci na objektivitu zostáva odkázaný, ona je tým, čo vládne jeho mysleniu. 

V objektivite sa svet ukazuje ako deterministický, príčinný. Človek svojim tvorivým 

prístupom odkryl svet ako deterministický. V potenciály a nároku realizovať božské činy je 

sám odkázaný na prírodné sily. Objektívnom sú človek a svet dve oddelené entity, ktoré 

medzi sebou majú príčinný vzťah. Preto i v psychoterapeutických školách je rast človeka 

i jeho motivácia riadená energiou, libidom, sebaaktualizačným pudom, či nevedomím.     

        Každá zo psychoterapii vychádza zo zážitku prirodzeného sveta, prirodzeného liečenia. 

Preto psychoterapie bez ohľadu na teóriu, ktorá im vládne, v sebe obsahujú účinné faktory 
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liečby, ktoré ich klientom pomáhajú. Psychoterapii však chýba porozumenie danej kultúre, 

z ktorej vyrastá. Porozumenie, ktoré sme sa snažili načrtnúť. Domnievame sa, že to je dôvod, 

prečo skúsenosť a z toho vyplývajúca teória zostáva v konštrukte redukujúcej reči. Pri 

porozumení kultúrnym súvislostiam by sa tak zakladatelia škôl mohli vyhnúť reči 

vyplývajúcej zo subjekt objektového rozvrhu, reči technickej a podstatne redukujúcej ľudskú 

skúsenosť. Zdá sa, že i vo vnútri samotnej reči subjekt objektového rozvrhu existujú rozdiely 

a spory. Reč je tým, čo jednotlivé terapeutické školy od seba oddeľuje. Reč systemická, reč 

kognitívne behaviorálna, reč dynamická, reč rogeriánska. Kritika súčasnej psychoterapie je 

tak kritikou nereflektovania svojich koreňov. Je to kritika toho, že psychoterapeutický systém 

eliminuje prirodzený svet a prirodzenú reč, zároveň však na ňom zakladá akékoľvek svoje 

poznanie. Pokúsime sa ukázať proces, v ktorom sa ukazuje potreba vyjsť z technického 

a vedeckého určenia ľudského bytia k určeniu, ktoré je pre ľudské bytie primerané 

a adekvátne.      

        Napokon chceme dodať, že aplikácia moci a kultúra moci je typická nielen pre novovek, 

ale i pre antiku a stredovek. Ukazuje sa, že možnosť moci je jednou z hlavných možností 

človeka, ako môže existovať. Novovek195 však Descartovým  rozdelením túto možnosť stavia 

pred možnosti ostatné tak, že tieto sa stávajú nepodloženými a iracionálnymi, či priamo 

zabudnutými. Možnosť techniky a moci sa stáva primárnou a opodstatnenou. V istote 

ekonomickej či právnickej čerpá svoju legitimitu, pričom legitimita iných možností sa zakladá 

na osobnom prežívaní, ktoré je subjektívnou záležitosťou.   

        Descartov subjekt objektový obrat a jeho dôsledky tak, ako ich predpovedá Nietzsche vo 

svojej vôli k moci a v príchode nihilizmu, nás zasahuje plne. Je to zmena celej kultúrnej 

paradigmy, zmena porozumenia a relativizácia hodnôt. Sloboda už nie je slobodou k základu, 

ale v rámci vôle k moci sa stáva slobodou vôle k moci, k prezentácii všetkých potenciálnych 

vôľových zložiek. Človek má byť rozvinutý do všetkého, čoho je schopný vo svojom prejave 

a výkone nezávisle na povahe činu, ktorý vykonáva. Dôležitý je výkon, ktorý niečím 

prekonáva výkony druhých i svoj samotný.    

        I vplyv obratu na povahu psychoterapie je zásadný. Pretrhol som vzťah a porozumenie  

bytiu, ktoré sú pre psychoterapiu zásadné. Preto psychoterapia tápe v definovaní duše 

a v prístupe k človeku, preto sa nevie ujednotiť a snaží si uhájiť svoju koncepciu, svoju reč. 

Psychoterapia nie je len liečba. Jej základ spočíva v starosti o dušu, v pôvodnej výchove, kde 

                                                 
195 Filozofický podklad novoveku sa pripravuje storočia pred ním, v rannom stredoveku zadefinovaním 
Aristotelovej podstaty – gréckym hypokeimenon na latinské subjectum, či ako uvádza Palouš (1991b) samotným 
Aristotelom, ktorý začína kategorizovať ľudské poznávanie vedecky, alebo ako uvádza Kratochvíl (2009), už 
u Empedoklea, ktorý prírodné dianie interpretuje na základe miesenia prírodných živlov, čo je najstaršia podoba 
poznávacej redukcie, pokusu o reduktívne poznanie, z ktorého vyrastie veda. 
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terapeut i klient vstupujú do vzájomných otázok spoločného prežívania, ktoré je nesené 

starosťou o pravdu, starosťou o bytie. Pravda človeka i pravda psychoterapie spočíva 

v neskrytosti, spočíva v určení človeka. Pokúsime sa ukázať, že výchova a psychoterapia, 

i keď dve odlišné disciplíny, majú spoločný ontologický základ. 
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3  Výchova a starosť o dušu ako predpoklady psychoterapie 

 

        Domnievame sa, že výchova je pôvodným určením psychoterapie. Dejiny psychológie sa 

orientujú skôr na stránku liečebnú, sú štatistikou liečebných prístupov a ich predstaviteľov, 

dejiny samotné považujú len ako vstup do témy psychológie a psychoterapie, avšak už si 

neuvedomujú význam filozofie a predovšetkým ontológie a v nej význam celku, otázky bytia 

a prirodzeného sveta, ktorý z problematiky výchovy ako paideia a educatio vyplýva. Tak sa 

dejiny psychológie napríklad venujú Hippokratovým deleniam charakteru, avšak už nedbajú 

na jeho nadväznosť na Hérakleitovu náuku o bytí a prirodzenosti.  

        Kde však siahajú medze filozofie, výchovy a psychoterapie? A ako prišlo k ich 

odlúčeniu? Určiť, kde začína výchova a kde psychoterapia je ťažké nielen v konkrétnom 

výkone, v konkrétnej situácii, ale taktiež dejinne. Nejedná sa pritom len o tieto dve disciplíny, 

môžeme k nim priradiť i filozofiu. Každá psychoterapia má v základe pohľad na ľudskú 

podstatu, avšak takmer žiadna z nich nevychádza z konkrétnej filozofie, i keď viac-menej 

priamo alebo nepriamo z nej čerpá. Tento fakt je dejinne zrozumiteľný skrz Descartov subjekt 

objektový rozvrh, resp. skrz fenomén zabudnutia ako jeho dôsledok. V dejinách sa pôvodne 

nejedná o pokrok, o profilovanie vied, ich metód a techník. To je podstatný omyl. Takýto 

pokrok je len uvádzanie do dokonalosti a extrému už danú dejinnú voľbu. Ale do úvahy sa 

neberie problematika fenoménu samotných dejín, diania sa. Tá je ontologická a pôvodne 

problematikou času. 

        Ako sme ukázali, starosť o dušu zahŕňa celého človeka, a táto celistvosť obsahuje jeho 

principiálnu neoddeliteľnosť od sveta. Dejinne po novovek je jednoducho takto človek 

ponímaný, avšak toto porozumenie, toto ponímanie vychádza zo skúsenosti prirodzeného 

sveta, na ktorý upozorňuje Husserl.196 Preto má Heidegger potrebu sa vrátiť ku koreňom, ku 

gréckemu mysleniu.197 V ňom totiž spočíva pôvodná skúsenosť prirodzeného sveta, v ňom 

sme videní v celku, v zmysluplnom jednotnom svete. Filozofia, liečba duše i výchova spadajú 

pod jeden celok. Ponímanie pravdivosti a ontológie človeka preto pôvodne je vo svete, 

pričom pravdou je neskrytosť – alétheia, a to znamená vec v jej bytí, vec, ktorej zjavovanie 

spočíva v tom, ako sa dáva a pokiaľ sa dáva. Avšak javenie sa je javenie k niekomu, pre 

niečo, pre nejakú odpoveď, inak by nemalo zmysel. Až Descartovým obratom dochádza 

akoby k jednoznačnému príklonu k diverzifikácii vied. Jeho rozštiepením sveta na subjekt 

                                                 
196 HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. 
197 Ku koreňom gréckeho myslenia a gréckej reči sa Heidegger vracia prakticky vo svojom celom diele. Pozri 
napr. HEIDEGGER, M. Basic writings, str. 337. 
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a objekt to nemôže byť inak. Descartes chce jednoznačnú pravdu, nechce domnienky. Istota je 

pravda vedy, ktorá pracuje na intuícii, na domnienkach, ktoré sú ale rozkrývaním skutočnosti 

tak, ako ju prvotne zakúšame v prirodzenom svete a až následne v reflexii a v teórii. Na 

bohatstvo prítomnosti prirodzeného sveta sa akoby pozabudlo a zotrváva sa iba v jeho výseku, 

vo výseku toho, čo je overiteľné a merateľné. Aby bola veda vedou, musí v sebe obsahovať 

túto istotu. Každý psychoterapeutický systém sa snaží robiť výskum, v ktorom by potvrdil 

svoje hypotézy, potvrdil svoju teóriu. To mu dodáva privilégium byť akceptovaným inými, už 

privilegovanými smermi. Z tohto dôvodu napríklad nenájdeme v učebnici 

psychoterapeutických systémov od Norcrossa a Prochasku jungiánsky smer.198 

        Veda i psychoterapia pôvodne vychádzajú z filozofie. Filozofia nespočíva 

v myšlienkovom, teoretickom tvorení. Pôvodne spočíva v napätí, ktoré vychádza z otázok, 

v dobratí sa pravdivosti a porozumenia, preto pravá filozofia je bytostne prežívaná. Veda je 

snaha porozumieť svetu, ale len jedným smerom. Filozofia, to sú otázky kladené k svojim 

predpokladom, otázky k prehovárajúcemu svetu. Filozofia je podnikom otvorenosti k svojim 

základom, k presahu i tajomstvu ľudskej duše a sveta, preto i starosť o dušu sa odohráva 

v bytostných otázkach. Nejedná sa o výčet historických filozofických odkazov a ich reflexiu, 

jedná sa o overovanie svojich predpokladov, to znamená i predpokladov terapeutických 

v bytostne kladených otázkach. V takomto nastavení nám historické pramene môžu byť 

prístupom k štýlu premýšľania, ktoré otvára túto otvorenosť.    

        Kde sú presahy a medze filozofie, výchovy a psychoterapie? Adekvátna odpoveď 

vyplýva v detailnom pohľade na korene výchovy a psychoterapie. Korene výchovy sú 

filozofiou výchovy, teda je potrebné nahliadnuť podstatné určenie výchovy. Domnievame sa, 

že v prípade psychoterapie toto určenie vychádza zo starosti, a z  následne vychádzajúceho 

prístupu ktorý dbá o to, aby človek netrpel psychickými problémami, resp. bol schopný im 

porozumieť, dať im miesto v kontexte svojho života a osvojiť si nové, slobodné možnosti 

svojho jedinečného života. Filozofia je skôr tou, ktorá psychoterapii pomáha dotvárať jej 

rámec, ako to vidíme u Frankla,199 Rogersa,200 Ellisa201 a iných. Je dejinným potvrdením 

pohľadu a skúsenosti zakladateľov jednotlivých škôl. Môžeme pozorovať len málo pokusov, 

ktoré by bližšie objasnili, v čom spočívajú  korene súčasnej psychoterapie a psychoterapie 

vôbec, ako sa o to pokúša napríklad Hersch.202 Pokusy, ktoré chcú objasniť, že spôsob 

                                                 
198 PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. O. Psychoterapeutické systémy. 
199 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu, str. 20. 
200 pozri napr. VYMĚTAL, J. Rogesrvská psychoterapie, str. 33. 
201 ELLIS, A. Člověče, neboj se, str. 8. 
202 HERSCH, E. L. From philosophy to psychotherapy. 
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prístupu k človeku v psychoterapii je dejinne podmienený, že prístup k človeku je dejinnou 

voľbou postavený do teoretického systému a tým jeho skúsenosť podstatne redukuje. Takáto 

kritika vychádza i z kruhu psychoterapie samotnej.203 Navyše, teoretický rámec, ktorý slúži 

k porozumeniu a liečbe človeka, môže tak byť sám sebe prekážkou k tomu, aby ľudskú 

existenciu videl v iných, slobodnejších možnostiach. Pochopenie koreňov psychoterapie, 

psychoterapia založená na filozofii a predovšetkým ontológii, by tak mohla priniesť nielen 

fundovaný teoretický podklad, ale najmä otvorenie nových, prirodzených možností prístupu 

k pacientovi a ku klientovi. Podobne filozofia výchovy pojednáva o bytostných 

a prirodzených predpokladoch svojho predmetu. Filozofia psychoterapie by tak mohla 

objasniť, o čo sa bytostne jedná v živote konkrétneho pacienta a človeka vôbec. Nejde o jeden 

z ďalších smerov, ide o porozumenie tomu, ako človek na svete jest pôvodne, ide o náš 

prirodzený svet, prirodzenú skúsenosť, ide o to znova nadobudnúť stratený vzťah ku svojej 

prirodzenosti. Ide o prirodzenú reč.  

        Výchova nie je odovzdávaním poznatkov učiteľa žiakovi, ale jej podstatné určenie 

spočíva v nahliadnutí prirodzeného sveta. Toto nahliadnutie je vždy nezastupiteľné, je vždy 

práve to moje a cestou k tomuto nahliadnutiu je sloboda, pohyb a autenticita. Nahliadnutý 

prirodzený svet je súčasne otváraním svojich bytostných možností. Ich naplňovanie sa 

realizuje v žití prirodzeného života, tak ako to najvlastnejšie cítime a prežívame. Súčasne je 

nahliadnutie prirodzeného sveta spojené s tendenciou podať svedectvo o tomto nahliadnutí, 

i túžbou prirodzenosť a autenticitu s druhými zdieľať, otvárať možnosti a slobodu druhých, 

ako je to znázornené v mýte o jaskyni. Starosť o dušu, ktorá je pôvodnou témou výchovy, je 

tak starosťou o seba i o spoločenstvo zároveň. Výchova je tak pohyb z každodenného 

ukotvenia a neslobody vertikálou nahor. Je to pohyb stupňovania, alebo skôr odkrývania 

bytia. „Český výraz ‘výchova‘ – tento zvláštní prostor lidské svobody a odevzdanosti – zní 

lépe než leckteré cizojazyčné ekvivalenty. Kmen slova ‘výchova’, chov míří svým významem 

na ochránčivou péči: chovat, uchovat, schovat, zachovat. Předpona ‘vý-’ však naznačuje, že 

uchovávavé starání, jež má na zřeteli zachování habitu a podstatné určenosti chovaného, jeho 

nenahraditelně životní přítomnosti, šetření jeho neopakovatelné svobody, zároveň orientuje 

jeho odpovědnost výš, ‘vy-’vádí jej z uzavřenosti do sebe sama…Jestliže druhá stránka míní 

pohyb lidské odpovědnosti k nadřazenému, potom první akcentuje, že toto orientování není 

znásilňováním, že šetří životní konstanty druhého jako druhého. Vychovávaný nemá být 

                                                 
203 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu, str. 97. 
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výchovou láman, deprivován, zbavován kořenů své vlastní osoby, svého jedinečného ustrojení 

a životního dramatu, které zakládají jeho svébytnost.”204    

        Filozofia sa zaoberá otázkami podstaty vecí, je inštanciou poslednej jasnosti.205 Podstata 

veci však náleží vo veci samej a dobrať sa jej znamená sa s ňou stretnúť, nechať ju byť 

vyjaviť sa a nechať byť samého seba, aby sa vyjavila. Znamená to vstúpiť do otázky, ktorá je 

bytostná, otázky, ktorá otvára celok skutočnosti.  Podstata veci tak nespočíva v jej odmeraní, 

definovaní, ale spočíva v zmysle, vo význame, ktorý sa odzrkadľuje v reči, a vzťah, stretnutie 

je prostriedkom k jej nahliadnutiu. Nahliadnutie je nahliadnutím celku skutočnosti, čo 

znamená, že filozofia je svedectvom o posledných veciach, ktoré človeka a jeho pobyt na 

svete určujú. Poslednou vecou ako celkom mienime zdroj všetkého bytia, pozadie 

akéhokoľvek zjavovania, skutočnosť, že to, čo jest, je na pozadí účelu a zmyslu. Toto 

nahliadnutie nastáva v duševnom pohnutí, v otrase, v odkrývaní do neskrytosti. Hogenová 

pripomína počiatkovanie, pohyb, kedy cítime, že sa odohráva náš život.206  

        Starosť o dušu, ktorá explicitne začína u Platóna, je vlastným jadrom filozofie.207 Je to 

starosť duše nájsť skrz celok sveta samého seba, skrz celok odhaliť ideu životného 

smerovania a zmyslu. Táto filozofická cesta sa dejinne podstatne mení, od nahliadnutia celku, 

ktoré je počiatkom každého ďalšieho smerovania a obnovovania, až po potrebu absolútnej 

istoty, ktorá by bola záväzná vždy, všade a pre každého. A tou je novodobá veda v podobe 

overenej hypotézy. Takto filozofia pôvodne stojí v zrode každej vedy, i pedagogiky 

i psychoterapie. Novodobej exaktnosti však do celku života niečo podstatne chýba, preto je tu 

tendencia prinášať do pomáhajúcich profesií vzťahový a bytostný prvok.  

        Filozofii, špeciálne ontológii, ide a išlo o nájdenie idey zmyslu života, ktorý sa odkrýva 

bytostnými otázkami a má viesť k nahliadnutiu, reálnemu zážitku, z ktorého vyplýva 

nasledujúce svedectvo, teória, ale i technika, spôsob prístupu k veci, ktorú máme nechať sa 

zjaviť podľa nej samej. Idea života a jeho naplnenia stojí na počiatku každej výchovy, každej 

psychoterapie. Aby mohlo dôjsť k starosti o dušu, ktorá sa odohráva v pýtajúcom sa myslení, 

je na to potrebný priestor a čas. Latinské scholé je pôvodom voľný čas, čas mimo 

každodenných starostí a zaobstarávania, to, čo Palouš nazýva českým výrazom prázdeň.208 

Jedná sa o čas a priestor pre prázdno. To však slúži k tomu, aby bola vnímaná prítomnosť, 

aby vyvstala vec sama, životná téma, otázka, trápenie i radosť z toho, čo je prežívané. To je 

priestorom i časom psychoterapie. Jedná sa aj o prázdno, v ktorom má byť postrehnutá 

                                                 
204 PALOUŠ, R. Čas výchovy, str. 216. 
205 PATOČKA, J. Péče o duši I., str. 66. 
206 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 73. 
207 PATOČKA, J. Platón a Evropa, str. 93. 
208 PALOUŚ, R. K filosofii výchovy, str. 80. 
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prítomnosť celku a životného zmyslu, ako je to v princípe mnohých východných meditácií. 

Prázdno je tak stíšením na to, aby bola započutá reč, ktorá je každodennosťou prehlušená. 

Vnútorný hlas svoj, hlas blízkeho, vyjavenie sa svojho problému, i hlas celku.  

        Okamihy, ktorými je náš život živý, ku ktorým sa spätne i po rokoch vraciame, nie sú 

výsledkom našej vôle, ale výsledkom vzťahovej udalosti. Vedomie toho, že sme prítomní 

udalosti, ktorá nie je výsledkom našej moci, ale ktorá sa nám deje, je základom postoja 

pokory. „Pokora je právě jakási veliká úcta k tomu, co mě dává ty velký okamžiky, co mě je 

skýtá. Já v tu chvíli mohu být šťasten ne tím, že jsem teď já vítěz, ale že smím vstoupit do té 

chvíle, která je slavnostní, která je sláva...Tak  pokora nesmí být a nemá být  sebechválou, 

sebejistotou, jakmile by byla, tak je konec všemu. Je to znova rozechvění velice jemné, nervní, 

v žádném případě ne suverénní“.209 

        Povaha výchovného vzťahu pôvodne spočíva v tomto vedomí. Učiteľ žiaka sprevádza, 

sprevádza ho k jeho nahliadnutiu, k jeho slobode, k naplneniu jeho vzťahových možností. 

Tieto možnosti sú možnosťami spolubytia, ktorých si je učiteľ vedomý. Tak učiteľ žiaka učí 

povahe vzťahu, otvára mu sám jeho slobodné autentické prežívanie a súčasne otvára 

porozumenie prežívaniu toho, s kým sa žiak stretáva. Výchova učiteľa je tak samotná 

starosťou o celok, starosťou o vzťahy. „V nevoluntaristickém pojetí výchovy mají vlastně 

všechny vnější vlivy – včetně vychovatelské činnosti – sloužit jen k tomu, aby vychovávaného 

uvolňovaly – a to dokonce i od vychovatelského ovlivňování samotného – pro jeho vlastní 

svobodu, kterou má použít on sám, ze své odpovědnosti k tomu, čemu je odpovědný a co je 

svou výsostností tajemstvím.“210  

        Čo sa udialo s výchovou dnes? Dnešná podoba školstva sa vyprofilovala až v priebehu 

19.storočia, a to nástupom technovedného rozmachu.211 Výchova ako technické tvarovanie 

žiaka k prospešnosti a výkonu berie slobodu a svet žiakovho prežívania ako druhotnú vec. 

Výchova a vzdelanie majú pragmatický cieľ. Stali sa prípravou na budúci život žiaka. Aby 

v živote obstál,  zaopatril sa, podal výkon v  kolobehu práce. I keď s najlepšími predpokladmi 

a schopnosťami prácu vykonávať, avšak vždy nahraditeľný. Technovedná mašinéria si 

nemôže dovoliť mať nenahraditeľný článok. Výchova a vzdelanie sa tak starajú o praktickú 

stránku života žiaka, učivo je rozdelené a dávkuje sa po častiach podľa danej osnovy, žiak 

naberá nespočetné kvantum vedomostí. Paradoxne, žiak je v škole učený k tomu, ako žiť 

zaneprázdnene, ako sa pohybovať v zaneprázdnenosti, škola je akoby spojovateľom medzi 

detským a študentským svetom a dospelou zaneprázdnenosťou. Tým však získala úplne 
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opačný význam, ako pôvodne mala. Prázdeň, scholé sa stalo časom a priestorom súkromného 

a intímneho času, času, v ktorom sme ponechaní na seba a v tomto ponechaní sa často 

snažíme ho opäť zaplniť prácou, resp. únikovou činnosťou. Škola sa stala cestou k tomu, čo je 

latinsky nazývané ascholia – zaneprázdnenosť a čo je protikladom scholé.212 Voľný čas je 

akoby druhotný, čas, v ktorom máme priestor pre starosť o seba, prípadne o svoje vzťahy, čas 

na nadobudnutie nových síl, aby sme následne opäť mohli podať výkon.  Nie je tu žiadna 

cielená starosť o vzťahy, o spolubytie, o existenciu. To spadá do privátnej oblasti rodiny, resp. 

do oblasti pomáhajúcich profesií, duchovnej pomoci a filozofie. Vec životná, naučiť sa 

autenticky, dobre žiť, sa stáva vecou druhoradou, je nadstavbou, doplnením, privátnou vecou.  

        Radikálne rozdelenie sveta sa subjekt a objekt, na merateľnosť a overiteľnosť, na 

spredmetnenie, otvorilo nové možnosti. V prvom rade sa otvorila možnosť vlastnej sily 

a moci v sebe samom. Neodkázanosť na určujúci presah, ale na svoje schopnosti. Tým sa 

ľudskému pohľadu inak otvoril samotný svet. Otvoril sa v rámci ľudských schopností, ktoré 

ležia v jeho moci. Otvorili sa možnosti vedy, istota nahliadnuť svet v jeho rôznych rovinách, 

v rôznych predmetnostiach. Predmetnosťou, pragmatickým rozvrhom, zabudnutím na celok, 

zostal človek na svete sám. Zabudnutie však neznamená zánik. Zredukovaný celok sa 

prejavuje ako príroda, ako determinizmus, ako neosobná sila v podobe prírodného výberu, 

sexuality, vôle, agresivity na strane jednej, či ako iracionalita, sektárstvo, prijímanie prvkov 

z rôznych kultúr, ako podoba rôznych hnutí, ktoré zakladajú svoju teóriu na fenoménoch, 

ktoré sa týkajú ľudského bytia. Paradoxne, človek dnešnej doby, ktorého istota leží v jeho 

poznaní a z toho plynúcej moci, verí, že to, čo ho určuje a riadi, nepochádza z neho samého. 

        Do krajnosti naplnená možnosť omnipotencie a moci, ktorá je založená v sebaistote, 

ktorej chýba svet, sa ukazuje ako zhubná. Zvecňovaním akoby ľudský pohľad šiel do 

poslednej krajnosti, do poslednej analýzy, do posledného detailu, či vo vedeckej alebo 

vulgárnej sfére, pričom detailnosť a vulgárnosť nadobúda celkový ráz.  Základ života 

v sebaistote znamená zároveň pluralitu právd, nihilizmus a atmosféru, že všetko je dovolené. 

Vymětal (1997) vo svojom pôsobivom pojednaní o postmodernizme uvádza: „...v současné 

době vzniká jednotná, celoplanetární kultura s atributy: simplexní, utilitární, líbivá 

a spotřební. Na straně druhé myslitelé reflektují slepou uličku, do které se lidstvo díky 

především vědeckotechnické civilizaci (a dodejme i díky sobě samému) dostalo. Člověk sobě 

nikdy tak málo nerozuměl a nikdy tak sebe neohrožoval, jako je tomu nyní.“ 213 
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        Skúmanie a poznávanie otvára nové a nové možnosti, nové špecifické delenie, novú 

špecializáciu, a tento trend je možné pozorovať i vo výchove a v psychoterapii. Výchova 

i psychoterapia sa dopĺňajú a snažia sa rôznym prístupom naplniť spoločný cieľ, naplnenie 

všetkých pozitívnych možností človeka a oslabenie vplyvov negatívnych.214 Psychoterapia 

v sebe nesie východiska výchovy čo sa týka starosti o dušu, a taktiež predpoklady filozofie, 

čo sa týka skúmavého náhľadu na podstatu života a problém ľudskej existencie a jeho zmyslu. 

Starosť o dušu, výchova a filozofia sú predpokladmi a zdrojom psychoterapie samotnej. 

V určitom ohľade môžeme konštatovať, že liečba i výchova stoja ešte pred filozofiou, 

v podobe tradovania mýtu ako porozumenia sebe, či v podobe rituálnych liečení. Skrz 

filozofiu sa však stáva život problematickým, a z tohto následne vzniká úplne nový prístup 

výchovy a súčasne liečby, a to starosť o dušu. 

        Veda priniesla špecifikáciu porúch učenia a správania a výchovných problémov s tým 

spojených. Taktiež priniesla špecifikáciu duševných porúch a špecifikáciu systémov aj typov 

psychoterapií. Starosť o dušu v histórii psychoterapie nie je ponímaná ako liečba. Dnešné 

ukotvenie v technike poníma dejiny liečby ako dejiny metódy, preto sa napríklad dozvedáme, 

akým spôsobom sa pristupovalo k liečeniu a k tomu, čo bolo ponímané v zmysle duševného 

onemocnenia.215 História psychoterapie je tak ponímaná nanajvýš okrajovo ako dejinný 

proces porozumenia duševného ochorenia či odlišnosti, a ako spôsob jej liečenia. To je však 

podstatne redukujúci prístup vychádzajúci z pohľadu na dejiny ako na vývoj metódy 

a porozumenie duševnému ochoreniu. To, čo zostáva u psychoterapie v zabudnutí, je 

porozumenie dejinnosti ako voľby, odklon od celku života k technike. Domnievame sa, že 

preto zostáva dnes psychoterapia ako neucelená veda. Snaží sa z rôznych uhlov pohľadov216 

uchopiť jeden celok, a všetky psychoterapie sa k tomuto celku vzťahujú. Vzťahujú sa 

k problematike zmyslu života, k problematike vzťahu človeka a sveta, k ľudskej 

motivácii, k porozumeniu a sebapoznaniu a naplňovaniu ľudských možností. Robia to však 

v neporozumení dejinnému kontextu a teda v neporozumení svojim vlastným základom, 

ktorých sa chcú dopátrať. 
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3.1 Obraz výchovy v novoveku 

 

        Psychoterapia i výchova majú spoločný cieľ a rôzne spôsoby jeho naplnenia, ktoré sa 

k sebe viac alebo menej môžu približovať. Pokúsili sme sa ukázať, že tieto rôzne prístupy 

súvisia s novovekým rozdelením sveta a človeka na subjekt a objekt. Starosť o dušu je 

pôvodne výchovou, ktorá speje k pravdivému poznaniu a vedeniu svojho života, a tak je aj 

samotným predpokladom psychoterapie. Starosť o dušu je zároveň jej liečbou, ktorá spočíva 

v tom, aby človek dospel k sebe samotnému a zostal verný svojej skúsenosti, ktorá vychádza 

z jeho autentického prežívania, ktoré je predpokladom života v pravde. Je to skúsenosť 

prirodzená a prirodzeného sveta. To však neznamená, že je obyčajná v zmysle, že je 

priemerná, všedná, tuctová. Je obyčajná tým, že je pravá, neskrytá. Je jednoduchá (jeden 

duch) a v tom spočíva jej originalita a krása. Prirodzený svet sa deje, je tu živý pohyb, 

bohatstvo prítomnosti spočíva v poukaze na vzájomnú prepojenosť, na prehovárajúci zmysel, 

na hodnotu pravosti prežívania.  

        Výchova v dejinách v rámci starosti o to, ako človek žije a má žiť, zahrňuje i liečbu 

duše. Zahŕňa v sebe starosť o možnosti druhého, žiaka, dieťaťa. Tento princíp trvá dodnes, 

preto nie je možné striktne určiť hranice medzi výchovou a psychoterapiou. Výchova v sebe 

nesie prvky psychoterapie a psychoterapia prvky výchovy. Obe tvoria svoju neoddeliteľnú 

súčasť. Výchova bez psychoterapie by sa stala chladným a neosobným spôsobom vedenia 

ľudského života. Nepriniesla by to, čo v sebe nesie ako svoje určenie. Starosť, prístup 

k druhému a jeho pochopenie a blízkosť. Naopak v psychoterapii bez výchovy by sa klient 

strácal v neurčitosti, nebolo by tu porozumenie motívom, nebol by tu pohyb, ktorý by klienta 

„vy-vádzal“ na jeho životnú cestu „vyzbrojeného“.  

        Palouš ukazuje, že novodobé školstvo a s ním spojená výchova dostali  súčasný tvar až 

v priebehu 19 st., a to nástupom prvej priemyselnej revolúcie. Tým dostáva výchova radikálne 

odlišný ráz. Dostáva charakter učenia sa pre pragmatické účely, to znamená pre účely 

výrobnej praxe a pre účely každodenného obstarávania životných potrieb. Až v 19. st. bol 

plne uznaný význam prírodovedy pre výrobnú prax. Dovtedy človek a príroda je v jednote, je 

zdroj symbolického poučenia o dobrom a zlom, teda nesie v sebe zdroj etiky a morálky. 

Príroda je tým, čo človeka učí správať sa, orientovať sa. V učebniciach celkom chýba pohľad 

nezúčastneného pozorovateľa, objektívny odstup vedy.217 S novodobým nástupom 

prírodovedy ako vedy v dnešnej podobne súvisí osvojovanie si základných návykov, písania, 

čítania, počítania. Všetko akoby smeruje k jednému cieľu, a to k adekvátnemu zaradeniu sa 

                                                 
217 PALOUŠ, R. Čas výchovy, str. 85. 
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do výrobného procesu. Tým sa samotný prístup, samotný vzťah učiteľa k žiakovi, ten, ktorý 

pôvodne lieči, stáva druhoradým. Palouš dokladá, že v obsahu toho, čo sa má žiakovi 

odovzdať, začínajú dominovať tri základné oblasti: 

1) Deskriptívny popis vzhľadu, vlastností a správania prírodných objektov zo živej 

i neživej prírody (najskôr veľmi jednoduchý, ako napr. síra je žltá) 

2) Technické údaje a poukazy k praktickému použitiu (na začiatku ešte bez adekvátneho 

pojmového základu) 

3) Vedecké pojmy ( spočiatku veľmi slabo vybavené a stoja ako izolovaná zložka prvých 

dvoch, následne sa však stanú nosnou konštrukciou prepájajúcou všetky zložky 

výchovy a vzdelávania) 218 

        Dodajme, že táto, pôvodne prírodovedná konštrukcia, sa stala dominantou každej vedy, 

vrátane psychoterapie. Psychoterapia ako pomerne nový odbor sa rozvinul už na pôde 

vedeckých pojmov. Je to to, čo určuje konštrukt každej súčasnej teórie a vedy. I do 

psychológie a psychoterapie vnikol duch prírodovedeckého popisu. Pre psychoterapiu z toho 

vyplýva, že človek a jeho svet je zadefinovaný objektovo, čiže predmetne, ako konštrukt, tj. 

ako osobnosť, jednota častí a funkcií, ktoré v sebe obsahuje. Jeho definície sa odlišujú od 

miery, ktorou konkrétna škola dáva väčší alebo menší dôraz na životný celok, jednotu človeka 

a sveta, klienta a terapeuta. Každá psychoterapeutická škola má vybudovaný systém pojmov, 

ktorými človeka a jeho vzťahy definuje a systém metód založených na teórii, ktoré odkrývajú 

klientovi jeho vnútorný svet a majú následne priniesť porozumenie. Pojmová výstavba je 

základom každej psychoterapie. Na nej stojí porozumenie i spôsob liečby toho, kto prichádza 

so svojim trápením. Pripomeňme ešte jednu dôležitú skutočnosť. Radikálnym pragmatickým 

prírodovedným obratom vo výchove a školstve, sa toto postupne stáva záväzným pre všetky 

deti. Psychoterapia zostáva v oblasti najosobnejších a najintímnejších záležitostí človeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 tamtiež, str. 86.  
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3.2 Prepojenie výchovy a psychoterapie v dejinách 

 

        Účelom nasledujúceho pojednania je podať prehľad významných výchovných prístupov 

a poukázať na ich prepojenie s prvkami psychoterapie v histórii. Chceme poukázať, ako 

výchova a psychoterapia spolu súvisia a obohacujú sa. Nejedná sa tu o ontologické základy, 

z ktorých ako výchova, tak i psychoterapia vychádzajú. 

 

 

3.2.1 Vittorino da Feltre a Jean-Louis Vive 

  

        Starosť o dušu je vždy zároveň starosťou o vzťahy. Tak sa výchova prejavuje i dejinne. 

Pôvodne je toto určenie v samom pojatí človeka v antike i v stredoveku. Človek je bytosťou 

vzťahu, bytosťou reči a dialógu. Toho sú si vedomí i myslitelia, ktorí výchovu ďalej rozvíjajú 

a prinášajú do nej psychoterapeutický prístup. Vittorino da Feltre (1378 – 1446) prvý zakladá 

výchovný ústav psychoterapeuticky zameraný, La Casa Zoiosa, Dom radosti. Jeho 

psychoterapeutický význam spočíva v jeho prístupe k svojim žiakom. Výchova slúžila 

k tomu, aby sa žiak stal osobou slobodnou a rozvinutou tak, aby obstál pred nárokmi 

každodennosti. Feltre prispôsobil pre výchovu i prostredie. Snažil sa odstrániť prepychovú 

dekoráciu a dom, v ktorom sa výchova realizovala prispôsobil. Boli pridané fresky 

znázorňujúce detskú hru (v dome boli vychovávaní chlapci od troch rokov), interiér bol 

priestranný, miestnosti dobre osvetlené. Dom sa nachádzal v prostredí, kde mohla byť 

uplatnená hra, bol obklopený trávnikom, riekou  a poskytoval priestor na prechádzky 

v prostredí lemovanom stromami. Woodward tvrdí, že Feltre sa stal „otcom“ svojich 

žiakov.219 Jeho prístup spočíval v tom, že so svojimi žiakmi, ktorých mával  šesťdesiat až 

sedemdesiat, trávil prirodzený každodenný život v jedení, v hrách, v exkurziách, zdieľal ich 

záujmy a radosti. Spolupobývanie viedlo k tomu, že tvrdé tresty neboli potrebné. Ak sa 

žiakovi úloha nepodarila, znova sa ju učil po vyučovacích hodinách. O Feltrem Woodward  

píše, že jeho génius spočíval v nadšenej túžbe po progrese svojich žiakov a v jedinečnom 

vhľade do ich individuality.220 Pojednanie o Feltrem by prekročilo rámec tejto práce. Len 

stručne spomenieme, že metódy jeho učenia v sebe zahŕňali výrazné prvky hry, ktoré robili 

učivo príťažlivým. A to, čo sa týka vyučovania čítania, trénovania pamäti, vyučovania 

matematiky a geometrie a pod.. 
                                                 
219 WOODWARD, H. W.  Vittorino da Feltre and other humanist educators : essays and versions. An 
introduction to the history of classical education, str. 33. 
220 tamtiež, str. 34. 
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        Šturma pripomína osobnosť, ktorou je Jean-Louis Vive (1492-1540).221 Jeho prínos 

v prístupe k deťom spočíva v doporučení, že skôr ako dieťa začneme vychovávať, je potrebné 

ho najskôr poznávať a pozorovať. Vo výchove je dôležité zobrať do úvahy aktivitu dieťaťa. 

Okrem toho, že sa zaujímal o výchovu mentálne postihnutých, jeho prínos pre modernú 

pedagogiku i psychoterapiu ako vedu spočíva v postoji a tvrdení, že pokroky vo výchove 

a vzdelaní je nutné merať. 

 

 

3.2.2 Jan Amos Komenský 

 

        U Komenského zostáva vzťah človeka a sveta stále jednotou. Svet, príroda ukazuje 

prirodzenosť našu i prirodzenosť vzťahov. Je učiteľkou i odkazom k harmónii, k náprave vecí 

ľudských. Naladenie Komenského ku koncu jeho tvorivého obdobia sa ukazuje byť 

optimistické, je tu nádej a dôvera v to, že i náročná úloha ako vševýchova, pampaedia, ako 

zahrnúť do výchovy všetkých ľudí, je uskutočniteľná a dokonca ľahká, pretože prirodzený 

svet je jednoduchý a k tejto jednoduchosti a zbožnosti s ňou spojenej človeka treba priviesť. 

        Dielo Komenského taktiež prináša liečivý prvok. Dokonca v jeho diele môžeme z jeho 

postrehov a analógii ľudskej prirodzenosti a prírody nájsť myšlienky uplatňujúce sa v dnešnej 

psychoterapii. Nejde len o všímanie si potenciálu u klientov, u vychovávaných. Šturma 

uvádza, že keď Komenský apeluje, aby sme pri deťoch, ktoré sa nám zdajú byť zlé, 

nepozerali na to, čo sú, ale čím majú byť, pretože sú určené, aby po nás boli obyvateľmi 

sveta, je tento prístup vyjadrením korektívnej emočnej skúsenosti.222 Skúsenosti, keď klient 

zažíva skrz nový vzťah terapeuta novú, doposiaľ nepoznanú skúsenosť. Jeho svet sa mu 

otvára inak, v nových, pozitívnych možnostiach, kde on sám sa začína vnímať ako hodnotná 

bytosť, bytosť hodná prijatia a starosti. Z toho následne vyplýva sebaprijatie a sebeláska, 

z vedomia vlastnej hodnoty vyplýva potreba starať sa o seba tak, ako o inú bytosť.  

        Prirodzený svet prináša postoj, v ktorom zostávame u veci samej. Tento postoj je možné 

badať aj u Komenského. Jedinou príčinou pokleskov človeka je zaslepenosť jeho mysle, 

pretože nepozná svoje ciele, ani ciele vecí, ani prostriedky k cieľom, a ani spôsoby ako ich 

používať. Cieľ tu však nie je to, čo vychádza z vlastnej moci a z vlastnej vôle, ale zo vzťahu 

s tým, s čím sa človek stretáva, pričom všetko smeruje k jednému cieľu, k jednému Bohu. 

Podľa Komenského je k zamedzeniu tohto zaslepenia a previnenia potrebné vedomie zmyslu 

                                                 
221 ŠTURMA, J. Psychoterapie a výchova, str. 119. 
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života a zmyslu vecí, ktoré tu s ním sú, a pokiaľ toto pochopí, bude podľa toho aj jednať. 

Napokon, je aj v záujme vecí, aby boli ľudia vzdelaní. Pochopiť ich podstatu znamená starosť 

o ne, starosť o spoločný svet. Vec sama znamená, že je v nej i možnosť zmeny. Medzi 

prostriedky, ktorými možno priviesť človeka k jeho cieľom, patrí  sám človek.223 

        Slobodne pobývať na svete znamená vidieť druhého v jeho vlastnom bytí, neredukovať 

pohľad a vzťah vlastným súkromným svetom. „Má-li se svět vrátit k sobě...nic není 

potřebnějšího...než aby se (člověk – pozn. autora) začal zabývat sebou a věcmi, a to tak, že by 

nepřenášel špatně spojené názory o věcech z jedněch věcí na druhé, ale zkoumal, k jakým 

souhrám vzhledem ke všemu spěje sama Boží moudrost.“224 Prenos názorov nám pripomína 

zásadnú skutočnosť vzťahovo zameranej psychoterapie. Prenos bol a je hlavným 

menovateľom psychoanalyticky a dynamicky orientovanej psychoterapie. Terapeutický vzťah 

je korektívny v tom zmysle, že rozširuje pôvodne uzavreté vzťahové možnosti klienta a jeho 

úzky a limitovaný pohľad na svet a na druhého. Rozširuje porozumenie a akceptáciu. 

Z uzavretosťou súvisí i podstatný koncept  Komenského, koncept otvorenej a uzatvorenej 

duše.225 Uzavretosť duše človeka je súčasne uzavretím jeho vzťahov, redukovaním vzťahov 

na potreby jeho osoby, potreby jeho prijatia. Z vlastnej osoby následne vyplýva hodnotenie 

druhých, ktoré je svojou povahou dopredu redukované na osobnosť hodnotiteľa. Hodnota 

druhého spočíva na uzavretej norme hodnotiteľovej, nespočíva vo veci samej, v bytostnej 

hodnote druhého ako druhého. Růžička  tvrdí, že duševná uzavretosť má za následok tvorenie 

uzavretého, privátneho, stále menej zrozumiteľného sveta, ktorý má tendenciu napokon 

vyústiť uzavretosť nekonfrontovanú s blížnymi v nemoc.226 Domnievame sa, že každá forma 

duševného ochorenia i poruchy osobnosti je variáciou na tému uzavretosti, variáciou na tému 

kultúry najbližších vzťahov. I Descartova  koncepcia subjekt objektového rozvrhu sveta 

v sebe nesie zásadné určenie uzavretej duše. Tá následne postihuje celú európsku kultúru ako 

určenie vlastnej moci a vlastných schopností v podobe Heideggerovho Gestell. Človek už nie 

je centrum sveta, v ktorom sa snúbi a ožíva jeho jedinečnosť skrz Logos, či skrz Boha, ale 

stáva sa sám centrum svojho sveta. Prestáva tu byť miesto pre druhého, pre prírodu, pre 

prirodzenosť na pozadí spoločnej jednoty. Labyrint sveta je obrazom zblúdenej ľudskosti. 

Naopak vzťah k celku, ktorý je vzťahom k prirodzenosti, sa tu javí ako základ životného 

zmyslu. „Sumou, souhrnem této úpadkové možnosti je zapletení do sebe, soustředění do sebe 

a na sebe i lhostejnost, ba nenávist ke všemu, čím je toto uzavření rušeno. Nenávist a z ní 
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225 pozri napr. PATOČKA, J. Komeniologické studie II, str. 337. 
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pramenící agrese je ten démon, který se zde zmocnil člověka. Ale člověk má v sobě i jinou, 

úplně opačnou možnost. Člověk je přece celým svým zřízením vztažen k universu...svědomí 

nás má k tomu, abychom k jednotnému smyslu vztáhli a ustavičně vztahovali i své jednání 

a konání. Člověk vskutku potenciálně...všebytostí je, pod jednou podmínkou: že se zbaví oné 

lhostejnosti a nenávisti, která tkví v zapletení do sebe, v klopýtání o blízké, částečné, mělké 

interesy, rozptýlení a sebeklamy. To znamená, že patos života směrem k sobě, k svému 

malichernému a stejně vždy již ztracenému já nahradí patosem otevřenosti pro druhé...Láska 

je otevřenost pro svět, jeho jednotu, jeho smysl, je odevzdání sebe tomuto celku, jeho jednotě, 

jeho smyslu.“ 227 

        Významný psychoterapeutický moment je otras. Otras doterajšieho sveta, doterajšieho 

pobývania, otras uzavretých možností. Je to otras, ktorý zažíva i oslobodený zajatec 

z Platónovej jaskyne, je to súčasne Patočkovho frontového vojaka, ktorý v zákope očakáva 

povel na útok, je to otras Komenského pútnika, ktorý odloží okuliare mámenia. Otras je tu 

predpokladom k otvoreniu nových, a to bytostných a človeku slobodnejších možností. Je to 

otras toho, aby človek nezotrvával len sám v sebe, ale mohol druhých, svet, i sám seba vidieť 

slobodnejšie, širšie. Patočka dodáva, že odkrytie ničoty, ktorá je s týmto otrasom spojená, je 

základný akt otvorenej duše. Ničota je priepastná, ale týmto otvorením vzniká priestor pre 

počutie hlasu, ktorý volá z ničoty ku kladu bytia.228   

 

 

3.2.3 Johann Heinrich Pestalozzi a Friedrich Fröbel 

 

        Výchova ako rozvoj k plnej ľudskosti skrz lásku a vzťah je náplňou prístupu J. H. 

Pestalozziho (1746-1827).  Pestalozziho škola nadobúdala až osemdesiat žiakov rôzneho 

ladenia, zakríknutých, úzkostných a nedôverčivých i žiakov hrubých, s krádežami 

v anamnéze. Starosť o žiakov je jeho autentickou starosťou, je zároveň aj zdieľaním ich 

starostí a radostí. Mayo ukazuje, že Pestalozzi trávi so žiakmi spoločný život (jedná sa 

o spoločné stravovanie, spanie v jednej miestnosti, spoločné modlenie sa, prítomnosť pri 

chorom žiakovi). Je akoby otcom, matkou, sestrou a bratom v jednej osobe. Uplatňuje pevné 

pravidlá, zároveň poskytuje láskavosť a nehu, napokon je kamarátom a tým, kto so svojimi 

žiakmi súcití. Podstatný prvok jeho výchovy sa ukazuje dôvera v žiakov potenciál tak, že túto 
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nádej žiak od svojho učiteľa pocíti.229 Nádej tak musí vychádzať zo skutočnej intuície učiteľa, 

z nahliadnutia možností, ktoré sú u žiaka prítomné, pričom tento sám si ich zatiaľ nemusí byť 

vedomý. Toto sa ukazuje i ako podstatný prvok psychoterapie. Tým, že žiakovi je ukázaná 

dôvera v slobodné možnosti, pocíti, že niečo môže, že dokáže, cíti svoj progres, skúša úlohu 

znova. Mayo uvádza, že keď deti v Pestalozziho škole pocítili progres, od rána do večera sa 

venovali čítaniu a knihám, pričom tieto pred tým nikdy nedržali v rukách. To všetko 

v prostredí priateľstva a zdieľania, v atmosfére širokej rodiny. Prirodzený poriadok komunity 

ho viedol k zavedeniu princípu, tzv. vzájomnej inštrukcie.230 Ten spočíval na jednoduchých 

vzťahoch a pocitoch lásky rodinného života, nie na princípoch politických inštitúcií a služby 

občianskej poslušnosti. Pôvodná a autentická starosť Pestalozziho o spoločenstvo 

i individualitu vedie žiakov k vzájomnej, bratskej starosti a k učineniu ich, v rôznych 

spôsoboch, na sebe závislými. Každé dieťa, podľa svojho veku a schopností, je zahrnuté do 

práce, ktorá je prínosom pre ostatných. Tato práca však nie je povinná a nútená, žiaci sa k nej 

ponúkajú a je s vďačnosťou prijímaná. Vzniknutá komunita nemá povahu systému, ale má 

povahu vychádzajúcu z prirodzených vzťahov, z prirodzenej pomoci a starosti o druhého 

a celé spoločenstvo. O toto Pestalozzi dbá. Mayo uvádza, že nemá povahu mŕtveho 

mechanického systému, v ktorom sú žiaci vedení v zmysle dodržiavania nejakej rutiny, či 

sebeckých cieľov, ale je spontánnym výsledkom vzájomnej lásky, ktorá napokon vedie 

k tomu, že zručnejší žiaci sa stávajú asistentmi Pestalozziho vo vyučovaní a vedú žiakov 

menej skúsených. Ukazuje sa, že takto je Pestalozzi učiteľom, ktorý zavádza komunitný 

spôsob života do školy, pričom táto komunita vychádza z prirodzených schopností a z osobnej 

účasti na spoločenstve, na účasti založenej na láske a starosti a nie na predpísanej norme.231  

        Prirodzený prístup sa prejavuje aj v tom, že výchova je vedená v spojení s detskou 

skúsenosťou. Deti sú vedené, aby sami nazreli pravdu a povahu veci, preto jeho ideál učenia 

je nemecké anschaung, pohľad. Je to ale pohľad na to, čo vec poskytuje, od neživej prírody 

po morálku. Pestalozzi učil, že čítanie, písanie a aritmetika nie sú reálne prvky vyučovania, 

ale že jeho základ musí byť nájdený v niečom jednoduchšom. Základ všetkého poznania 

spočíva v presnom pozorovaní vecí tak, ako ich vnímajú naše zmysly. Preto je v prvom rade 

vo výchove potrebné, aby žiak vnímal svet okolo seba s presnosťou, a v druhom rade, aby 

túto skúsenosť správne vyjadril, čo je súčasne starosťou o reč, starosťou o pamäť a myslenie. 

Mayo vychádzajúc z Pestalozziho memoárov uvádza, že každá výchova by mala byť založená 

na poznatkoch o detskej prirodzenosti. Témou výchovy je rozvoj schopností, avšak pri ňom 
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by sme si mali byť vedomí, že tieto už vždy majú zárodok v existencii dieťaťa a že svoj 

vlastný tvar nadobudnú len vtedy, keď sa dostanú do hry v prirodzenom kontakte s druhým, 

pričom sa vytvorí organický celok. Pritom je treba vždy dbať na individualitu dieťaťa. 

K rôznym stupňom rozvoja sa má pristupovať rôznym a citlivým prístupom. „Znova by sme 

mali mať na mysli, že konečným cieľom výchovy nie je dokonalosť v školských zručnostiach, 

ale dobrá kondícia pre život. Nie osvojenie si návykov slepej poslušnosti a predpísanej 

pracovitosti, ale príprava pre nezávislosť. V akomkoľvek veku života žiaka sú určité kvality 

v ľudskej prirodzenosti, ktoré sú spoločné všetkým a ktoré tvoria  kapacitu základnej ľudskej 

energie. Nemáme právo nikomu odopierať príležitosti k rozvoju jeho schopností“.232    

        Pestalozziho názory na výchovu môžeme badať hneď v jeho prvom diele Večerná hodina 

pustovníka, skladajúceho sa aforizmov. Odkazujú k prirodzenosti, k rešpektu k individualite 

a k slobode vychovávaného, k jednoduchosti a k určeniu výchovy:  

    „Všetka ľudská múdrosť je založená na sile dobrého srdca poslušného pravde.“233  

    „Poznanie a ambícia musia byť podriadené vnútornému mieru a tichej radosti.“234 

    „Prirodzené schopnosti každého človeka sú tu k tomu, aby sa zdokonalili do čistej ľudskej 

múdrosti. Táto celková výchova človeka musí slúžiť ako základ každej jednotlivej výchovy.“235 

    „Prirodzená cesta k rozvoji schopností k ľudskosti musí byť otvorená a ľahká; a metóda 

výchovy človeka k skutočnej múdrosti jednoduchá a univerzálne použiteľná.“236  

        Pestalozzi vsádza na lásku, slobodu učenca a prirodzenú skúsenosť. Žiak má 

v skúsenosti zakúsiť a poznať javy okolo seba. To hlavné poznanie, ako tvrdí, predchádza 

učenie sa slovám a obyčajné rozprávanie. I šťastné dieťa sa učí, čím je mu matka. Tým v ňom 

rastie citlivosť lásky a vďačnosti pred tým, ako bude poznať slovo „ďakujem“. 

        Nielen z hľadiska výchovy, ale aj z hľadiska psychoterapie považujeme za dôležité 

uviesť Pestalozziho výchovné princípy:237 

1) Výchova musí byť vo svojej podstate náboženská. 

Tento princíp neznamená, že náboženstvo má byť učené, ale každé učenie má byť učené 

nábožensky. Náboženstvo je tu ponímané nie ako dogma, ale ako základ prirodzeného života. 

Duch a jeho sila prestupujú všetkými časťami školskej práce a školského výkonu. Je to 

životný princíp, ktorý je všadeprítomný, je princípom samotnej kultúry. Každý výchovný 

krok je opodstatnený nábožensky, živým príkladom vzťahov z Biblie. 

                                                 
232 tamtiež, str. 152. 
233 MAYO, C. R. Pestalozzi and his principles, str. 25. 
234 tamtiež 
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236 tamtiež 
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 105

Takéto určenie môžeme badať aj u Komenského, ten však vo vševýchove odporúča ľudí 

zbožnosti naučiť. Pestalozzi sa prejavuje ako hlboko veriaci človek, jeho výchova, tak ako aj 

výchova Komenského, vychádza z prirodzeného pozorovania sveta. S vedomím, že tento svet 

je svojou povahou dielo Božie.  

2) Výchova by mala byť v zásade morálna.  

I keď morálne pojatie Pestalozziho vychádza z kresťanstva, snaží sa ho uplatňovať na 

príklade prirodzeného života. Vo svojich memoároch dodáva, že morálna výchova spočíva 

v tom, že v dieťati nejaká situácia prebudí pocit, ten sa pomenuje a následne sa snaží 

podriadiť toto porozumenie nejakému pravidlu. Učiteľ je samozrejme príkladom morálky. 

Výchova k nej nespočíva iba v teórii. Tá je potrebná, ale nie dostačujúca, presne tak, ako nie 

je dostačujúca inštrukcia, čo je v živote dobré, a ako sa má v súlade s tým správať. Výučba 

teórie hudby ešte neurobí z človeka hudobníka a výučba hry svetiel a tieňov nevychová 

maliara. Výchova má viesť k činu. Medzi poznaním, čo je dobré a konaním dobrého, sú dve 

štádia. Cítenie a vôľa. Pestalozzi tvrdí, že musíme vedieť, cítiť a konať. Akcia je jediná 

skutočná výchova v morálke. Dodajme, že morálka Pestalozziho žiakov sa odohrávala 

v komunite, vo vzájomnom starostlivom spolubytí. Komunita je to, kde si žiak odžíva jednak 

starosť, ktorá mu je venovaná od druhých. Na druhej strane ho to zaväzuje, a tento záväzok 

vychádza z jeho slobody, k starosti opätovanej. Každá komunita si v tomto zmysle vytvára 

svoju vlastnú kultúru, v ktorej sa druhý učí spolubytiu, ktoré následne prenáša do širšieho 

spoločenstva, v ktorom žije. 

3) Výchova by mala byť v základe organická 

Pestalozzi odmieta výchovu ako mechanický konštrukt. Už prirodzenosť človeka je inak 

uspôsobená ako mechanicky. Preto odmieta mechanické učenie, mechanické opakovanie. 

Človek je organický celok, je to pohyb, aktivita. Preto ide aj o organický, živý a celkový 

rozvoj ľudských schopností – morálnych, intelektuálnych a telesných. Morálna výchova 

nespočíva v prevencii nemorálnych činov žiakov, ale v kultivácii ich prirodzených vlastností. 

Intelektuálny rast nespočíva v podávaní intelektuálnych právd, ale vo výchove tých 

schopností, aby žiak to, čo je pravdivé mohol rozoznať. Taktiež telesná výchova spočíva 

v tom, aby žiak dbal na citlivosť postrehu, citlivosť svojich zmyslov, zvyšoval svoju aktivitu 

a silu. V tom je zahrnutý celý výchovný systém Pestalozziho. Výchova je pohybom, ktorý je 

spontánny, kde žiak je ten, ktorý s učiteľom chce vo výchove kooperovať. Každá schopnosť 

musí byť rozvíjaná starostlivo, postupne, ustavične. Výchova je pritom harmonická a je 

dielom celkovým, zahŕňa ruky, hlavu a srdce. 
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        Podstatný prvok rozvoja Pestalozziho výchovy je sloboda. Pohyb výchovy, rozvoj jeho 

schopností má byť slobodný a k jeho slobode. Žiak by mal byť tak slobodný, aby rozhodne 

ukázal svoj individuálny charakter a podľa neho sa správal. Morálka založená na vonkajších 

pravidlách bude aktuálna do tej doby, pokiaľ jej to dovolia vonkajšie okolnosti. Nie je tu však 

vzťah k morálke vnútornej, ktorá tieto zmeny vydrží, ktorá v sebe nesie zodpovednosť voľby 

a dôveru v rozhodnutí sa medzi možnosťami, medzi dobrým a zlým. Výchova a rozvoj 

morálky, intelektu a tela musí vyjsť z ľudskej slobody. 

4) Výchova musí byť v jadre vedená ako rodičovský vplyv 

Pestalozziho výchova i komunita je vedená nie inštitucionalizovanou formou, ale formou 

rodinnej atmosféry, atmosféry bez strachu, atmosféry dôvery a prijatia. Ako sme spomínali, 

učiteľ je tu autorita, ktorá istým spôsobom pripomína autoritu rodičovskú. Tým, že jednak jej 

vzťah k žiakovi je láskavý, materinský a na druhej strane tým, že je zachovaný poriadok, 

pevnosť a stálosť, tj. atribúty pripisované mužovi. Mayo dodáva, že kde nie je matka, nemôže 

byť dieťa, a to ani morálne ani telesne. Je zákonom prozreteľnosti, že materská láska 

a materská múdrosť volajú von počiatočnú silu detstva, a múdrosť a pevnosť otca by mala 

vystavať a upevniť túto jednotu, ktorá leží na láske matky. Pestalozzi intuitívne cítil, že rodina 

je pôvodná škola – Boží model školy od začiatku, preto sa snažil rodinný model priviesť do 

školy. To, čo učiteľka môže priniesť ako svoju rodičovskú kompetenciu, je skutočný záujem 

o blaho dieťaťa. Ten je spojený so zdieľaním jeho starostí a radostí a s neupadávajúcou 

trpezlivosťou. Všeobecne nemôžeme  čakať na dôveru dieťaťa, pokiaľ  mu neukážeme niečo 

z láskavých pocitov matky, nemôžeme očakávať láskavú poslušnosť, pokiaľ mu neukážeme 

nežnú a plnú pozornosť matky, ani jeho vďačnosť, pokiaľ tu nie je vytrvalá starosť o neho. 

Z toho vyplýva aj rozdelenie odmien a trestov. Trest nemá byť aplikovaný s hnevom, ale 

s ľútosťou, a vždy s ohľadom na budúci život dieťaťa, vždy s ohľadom na spolubytie 

a vzájomnosť, nie z potreby rodiča. Žiak je vedený k vzájomnej pomoci a nie k svojmu 

triumfu, kde pomeriava ostatných len vzhľadom k sebe samému. Rodičovský duch má teda 

inšpirovať k jemnosti k plachým, k trpezlivosti k pomalým, k súcitu s postihnutými a zároveň 

k pevnosti v sebe samom.  

5) Rozvoj schopností by mal byť harmonický 

Vlastnosti žiaka majú byť kultivované k jeho šťastiu a k využitiu jeho jedinečného života. 

Človek je jednota a ako jednota je tu vychovávaný. Intelekt a morálka slúžia v určitých 

prípadoch telu, a naopak telo môže slúžiť intelektu i morálke. Výchova tak je zaoberanie sa 

srdcom, hlavou a rukou. Avšak srdce je kormidlom.  
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        Vo výchove by mal byť udržaný zreteľ na  všetky ľudské schopnosti, nemalo by dôjsť 

k rozvoji určitého okruhu schopností a druhé by zostali nepovšimnuté. Pestalozzimu ide 

o rozvoj celého človeka, pretože človek je celok. To je vlastnou vecou výchovy. „Dieťa je 

obdarované všetkými schopnosťami ľudskej prirodzenosti, ale nerozvinutými – puk sa ešte 

neotvoril. Keď puk otvorí svoje výhonky, žiadny nezostane pozadu.“238 S celkom výchovy 

súvisí i jej charakter obsiahnutý v nasledujúcom bode. 

6) Výchova by mala mať rôznorodý charakter 

Mayo zdôrazňuje, že metódy výchovy by nemali byť pripútané na umelý systém a učitelia by 

nemali pravidlá a princípy presadzovať nadmerne a nepoužívať ich, keď nie sú príslušné 

a použiteľné na danú situáciu. Dieťa prechádza vývinom a jeho vývinu by mali byť pre 

výchovu primerané vzťahy i metódy. 

7) Výchova by mala byť postupná a progresívna 

Tento princíp vychádza z organickej, celkovej  povahy človeka. Všetko, čo je organické, 

rastie a rozvíja samo seba prirodzene. Preto aj výchova by mala mať tento charakter, v súlade 

s rozvojom ľudských schopností. Postupný progres by sa mal odohrávať vo všetkých 

schopnostiach i celkovom charaktere. Intelekt i morálka majú svoje stupne vývoja. Postupný 

rozvoj však nestačí, sú potrebné k nemu primerané inštrukcie zodpovedajúce detskému 

vývoju. 

8) Výchova by mala byť slobodná a prirodzená namiesto toho, aby bola kŕčovitá, 

obmedzujúca a servilná 

Tento princíp sa vzťahuje k tomu, že výchova by vždy mala brať do úvahy individuálny 

charakter žiaka a nemala by byť výchovou más. Nielen žiak by mal mať dostatočnú slobodu 

na to, aby ukázal svoj jedinečný charakter, ale aj starosť a jeho kultivácia by mala byť, tak 

ako je to len možné, prispôsobená jeho individualite. Znamená to, že každá trieda, každá 

komunita mala svoj vlastný charakter a učiteľ prispôsobil svoju výchovu schopnostiam tejto 

triedy. Toto je však náročný cieľ, pokiaľ si uvedomíme individuálne odlišnosti medzi ľuďmi 

a mieru rôznych schopností. Mayo dodáva, že tieto odlišnosti majú byť zobrané do úvahy ako 

fakt, pričom vo výchove je potrebné dbať na vzájomný osobný vplyv, v ktorom budú 

eliminované jeho nedostatky a nebezpečenstvo, a ktorý bude viesť k potrebám žiaka.  

9) Výchova by mala byť založená na intuícii 

Vo všeobecnom význame intuícia spočíva vo vnímaní pravdy bez argumentov, bez dôkazov, 

bez skúsenosti. Pravda prichádza spontánnym vnuknutím, bez vedomého úsilia. Všetky 

schopnosti a sily, vášne a city ľudskej duše, sú intuitívne. V teologickom význame je intuícia 
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synonymum pre vedomie, rozum obyčajného človeka, prvý princíp, prirodzené poznanie, 

vnútorné Božie svetlo, svetlo významu. 

10) Výchova by mala byť analytická 

Výchova by mala začať od porozumenia najmenších elementov poznania, čo následne vedie 

k poznaniu bohatšiemu.   

        Popis Pestalozziho výchovy nám ukazuje prepojenosť liečby a výchovy na konkrétnych 

princípoch, ktoré sú do výchovy zaradené. To, čo lieči, je vzájomná starosť a blízkosť, je to 

skupinovo komunitný život. Blízkosť, porozumenie a vzájomná starosť patria do skupinového 

psychoterapeutického života. Naopak v komunite sa človek sám svojou účasťou pričiňuje 

k spoločnej súdržnosti a predovšetkým na spoločnom praktickom chode a teda existencie 

komunity. 

        U Pestalozziho v prvom rade dominuje prirodzený svet, ten je učiteľom. Je to život 

v celku, preto je tu tak dôležitá úloha komunity. Všetky princípy výchovy sú odvodené práve 

z neho. Výchova i rast i dieťaťa a žiaka sú vždy individuálne. Je to vždy jedinečný príbeh 

konkrétneho človeka, konkrétnej triedy, konkrétnej komunity. V tom je ponechaná jej 

sloboda, i úcta k jej jedinečnosti. Celá výchova je prispôsobená práve tejto dôvere v ľudské 

sily. Preto i metodika je prispôsobená udalosti, vývojovej etape, v ktorej sa človek nachádza. 

Nie je tu násilný princíp aplikovateľný univerzálne, jednotný uniformný prístup. To 

Pestalozzi odmieta. 

        Pestalozziho názory neskôr detailnejšie rozpracoval jeho žiak Friedrich Fröbel (1782-

1852). Jeden z rozpracovaných princípov sa týka sebaaktivity. Znamená to, že je potrebné 

ponechať voľnosť detskej prirodzenej aktivite, ponechať hru spontánnou. Nechať, aby sa 

manifestovala a naplnila. Inštrukcie pritom musia byť v súlade s potrebami a vôľou dieťaťa. 

Učiteľova úloha pritom spočíva v tom, aby podporil všetky pozitívne tendencie dieťaťa 

a pokiaľ sa tieto ukážu v deštruktívnom smere, je potrebné sa im priamo postaviť.  

        Hra je základný prvok v systéme Fröbelovej výchovy. K pocitu i k vyjadreniu môže byť 

použitá hudba, kresby, predmety atď.. Dôležité pritom je, že svet sa stáva známy 

a zrozumiteľný. Veci sa stávajú dôverne známymi, sociálne kvality sú ňou podporované, 

tvorivosť povzbudená.  

        Fröbel sa venoval najmä malým deťom. Je taktiež považovaný za zakladateľa 

materských škôl. V jeho prístupe je znateľný dôraz na porozumenie štádiám, v ktorých sa 

dieťa práve nachádza. Dieťa, chlapec, ľudská bytosť by v každom veku mala mať jediný cieľ 

– byť v každom štádiu života tak, aby naplnila, čo toto štádium vyžaduje.  
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Každé nasledujúce štádium bude ako čerstvé pučanie zo zdravého puku.239 Žiadne štádium 

nie je preferované, i keď najskoršie má najzávažnejší dopad na výsledok. Analógie 

s rastlinami sú u Fröbela stále prítomné. Fröbel nazýval materské škôlky „detskými 

záhradkami“, pretože dieťa považoval za rastlinu, ktorá vyžaduje odbornú starostlivosť 

záhradníka.  Nič pritom nie je fatálnejšie ako keď rozvíjaniu detských síl je zamedzené. 

Dopad je tak fatálny, že podľa Haywarda celkový ľudský rozvoj už nie je možný.240     

 

 

3.2.4 Jean Marc Gaspard Itard a Maria Montessori 

 

        J. M. G. Itard (1774-1838) je považovaný za zakladateľa reedukácie, čiže znovu 

vychovávania. Itardovi bol zverený do starostlivosti mladý muž, divoch z Aveyronu, ktorého 

nazýval Viktor, človek, ktorý vyrastal v divočine, človek bez akýchkoľvek kultúrnych 

návykov. Itard ho mal v starostlivosti 5 rokov a jeho výchova a liečba, ktorú nazýval 

„morálnou“, spočívala v učení nápodobou a v spevňovaní správania. Taktiež boli používané 

averzívne podnety pre „zlepšenie“ stavu, resp. prevýchovu. Itard vo svojom ponímaní ostáva 

už v subjekt objektovej figúre. Jeho prístup je už vedecký a nie celkový. Medicínu považuje 

za hlavnú vedu, ktorá má v budúcnosti napomôcť zdokonaleniu ľudského druhu. Itard urobil 

zo svojej starostlivosti a pokrokov vo výchove Viktora niekoľko záverov. Jedným z nich je, 

že človek vo svojej prirodzenosti (v zmysle fyzickom, bez výchovy) je podriadený ostatným 

živočíšnym druhom. Jedine kultúra ako výsledok civilizácie z neho robí bytosť vyššiu ako 

ostatné druhy.241 

        Na Itarda neskôr nadväzuje Maria Montessori (1870-1852), zakladateľka pedagogickej 

antropológie a metódy Montessori. Montessori si všíma, že veda zostáva pri ľudskom tele 

a s jej kritikou apeluje na starosť o vnútorný život a rast detí. Tak ako telo potrebuje výživu 

z vonkajšieho prostredia, ľudská duša potrebuje výživu, ktorá spočíva v jeho raste podľa 

vlastných zákonov. Čo je poslaním matky? Je to láskavé vedenie k tomu, aby sa jej dieťa stalo 

rozvinutou a slobodnou ľudskou bytosťou. Vonkajšej práci, ktorá je nám udelená druhými, sa 

môžeme vyhnúť, vnútornej práci sa však vyhnúť nie je možné.242  
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        Pre účel detského vývinu, rozvoj spontánnej hry a prirodzený rast detí, vynašla 

Montessori  tzv. „Detský dom“.243 Ten je uspôsobený tak, aby poskytoval príležitosti k týmto 

aktivitám a detskej vynaliezavosti, pričom má uspôsobenie aj atmosféru domova. Pritom sa 

dbá taktiež na rozvoj celej osobnosti. Aká je úloha učiteľa? Montessori si bola vedomá 

negatívneho vplyvu umelého prostredia školy na deti a uvedomovala si, že prispôsobenie 

detskej prirodzenosti tomuto prostrediu a jeho systému môže viesť k zraneniam malých detí, 

k schladeniu ich entuziazmu pre poznávanie nových vecí. Učiteľka nemá stáť ako prekážka 

v detskej skúsenosti, nemá byť príliš prítomná v jeho pocitoch, ale mala by byť pripravená 

poskytnúť žiadanú pomoc. „Ponechať entuziazmus živý je tajomstvo skutočného vedenia. Nie 

je to náročná úloha, pokiaľ sa budeme k detskému správaniu chovať s rešpektom, pokojne 

a čakajúc  pod podmienkou, že ho necháme slobodné v jeho pohybe a v jeho skúsenosti. 

Potom môžeme zaznamenať, že dieťa má osobnosť, ktorú chce rozvinúť. Je iniciatívne, hľadá 

svoje vlastné činnosti a trvá na nich. Nevyhne sa chybám, ale hľadá, a s veľkou radosťou 

svojimi schopnosťami prekonáva prekážky. Je spoločenské v tom, že sa chce podeliť s každým 

so svojimi  úspechmi, svojimi objavmi a malými triumfami. Nie je tu žiadna potreba 

intervencie. ‘Čakaj, zatiaľ čo pozoruješ’. To je motto pre vychovávateľa.  Čakajme a buďme 

vždy pripravený zdieľať i radosť i ťažkosti, ktoré dieťa zažíva. Samo nás pozýva k účasti 

a mali by sme odpovedať ochotne a plne. Majme nekonečnú trpezlivosť s jeho pomalým 

progresom a ukážme nadšenie a radosť k jeho úspechom. ‘Sme úctiví a zdvorilí v našom 

prístupe k deťom, zaobchádzajme s nimi tak, ako by sme si želali, aby sa zaobchádzalo s 

nami’, mali by sme ovládať veľký výchovný princíp. To, po čom sami túžime, je nebyť rušený 

vo svojej práci, nenachádzať prekážky v našich snahách, mať dobrých priateľov pripravených 

pomôcť nám v čase, keď to potrebujeme, vidieť ich radovať sa s nami, byť s nimi rovní, môcť 

zdôveriť sa a veriť v nich -  to je to, čo potrebujeme pre šťastné spoločenstvo. Rovnakým 

spôsobom sú deti ľudskými bytosťami, ktoré je patričné rešpektovať. Rešpekt je nám 

nadradený z dôvodu ich nevinnosti a z dôvodu ich väčších budúcich možností. Čo si želáme, 

to si želajú i oni. To, že svoje deti nerešpektujeme vyzerá ako pravidlo. Nútime ich nasledovať 

nás bez ohľadu k ich špecifickým potrebám. Sme k nim panovační a navyše hrubí. A potom 

očakávame, že budú submisívne a že sa budú dobre správať vediac, aký silný je ich inštinkt 

k nápodobe a ako sa týka ich obdivu k nám. Budú nás napodobňovať v každom prípade. 

Zaobchádzajme s nimi so všetkou láskavosťou, s ktorou by sme si želali pomôcť rozvinúť ich. 

A láskavosťou sa nemyslí maznanie. Láskavosť spočíva v interpretácii túžieb druhých, 
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v prispôsobení svojho self im, a vo vzdaní sa, ak je to potrebné, svojich vlastných túžob. To je 

láskavosť, ktorú musíme ukázať deťom.“244 

 

 

3.2.5 Psychoanalýza, individuálna psychológia a výchova 

 

        Celá nasledujúca doba je už dobou legálne existujúcej psychoterapie. V psychoterapii sú 

prvky výchovy a na výchovu je braný podstatný ohľad od prvopočiatku. Výchova je však 

ponímaná v reči konkrétneho terapeutického systému.   

        Sigmund Freud (1856-1939) i jeho nasledovníci, Anna Freudová, Melanie Kleinová 

i Margaret Mahlerová, sa výchovou aktívne zaoberajú. Pre Freuda je podstatné určenie 

výchovy v súlade s jeho teóriou, teda v tom, aby sa dieťa naučilo ovládať svoje pudové 

impulzy. Nie je možné dieťa nechať plne slobodné, pretože jeho sloboda spočíva 

predovšetkým v sile pudu, ktorá súvisí s deštrukciou a sexualitou. Výchova má zakazovať, 

potlačovať, tlmiť. Takýto prístup by však viedol nevyhnutne k neuróze, preto treba hľadať 

účinný spôsob katalizácie pudovej energie tak, aby bol v súlade s realitou.245  

        Melanie Kleinová (1882 -1960) hranice výchovy posúva v psychoanalýze ďalej. Nejde 

jej len o to, aby naše „ja“ bolo dobre spoločensky adaptované a bolo v rovnováhe medzi 

požiadavkami okolia, superega a potrieb vychádzajúcich z id. Sociálny úspech a adaptácia 

nemôžu byť cieľom, tie sú až druhoradé. V prvom rade výchova ako  i terapia musí byť 

určená slobodou, ľahkosťou a v tvorení fantázií.246           

        Úlohe výchovy v psychoanalýze sa dnes venuje predovšetkým Britzmanová.247 Ako sme 

spomenuli, výchova je tu určená predovšetkým pojmami a teóriou psychoanalýzy. Je to 

spôsob uchopenia sveta. I Britzmanová však pripomína, že vo výchove ide o niečo viac, že 

výchova je hraničná v tom zmysle, že ľudská existencia je nedokonalá a že v slobode i vo 

výchove nie je zrejmé, ako nakoniec dopadne. To, čo sa odohráva medzi žiakom a učiteľom je 

proces, ktorý sa tvorí a v ktorom nikto nevie, aký bude mať koniec. Výchova nie je 

nazhromaždením vedomostí. Je sebarozvojom, je sebetvorbou.  

        Podstatný prínos do výchovy detí prináša Alfred Adler (1870- 1937) a jeho nasledovník 

Rudolf Dreikurs (1897-1972). Adler berie do úvahy ako prvotný „cit spolupatričnosti“. 

Duševné poruchy sú variáciou na tému jeho straty a pri jeho rozvoji stojí predovšetkým 
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matkin vzťah. Ten je určujúci. Adler sa vo svojom diele detailne venuje úskaliam, ktoré sa vo 

vzťahu a teda aj vo výchove  medzi rodičmi a dieťaťom odohrávajú, a ktoré vedú k tomu, že 

cit spolupatričnosti, cit pre spolubytie sa rozvinie defektne, a to v podobe pocitov 

nadradenosti alebo menejcennosti a z toho vyplývajúcich postojov.248 V podobnom duchu 

pokračuje Dreikurs. Ten vypracováva podrobný popis výchovných situácií a intervencií, 

v ktorých si dieťa vyžaduje pozornosť neprimeraným spôsobom. Nadmerné vyžadovanie 

pozornosti, túžba po moci, po tom ovládať druhých k svojím potrebám, či akt pomsty dieťaťa 

alebo jeho apatia vyvierajúca z presvedčenia, že je nehodnotné, sú spôsobmi, akými si dieťa 

môže chcieť pozornosť vynútiť.249   

        Adler je taktiež skvelý praktik. Zakladá psychologickú poradňu pre rodičov a pre 

učiteľov. A taktiež spolupracuje so školami. Otvára i materskú školu s výchovno 

terapeutickým programom. 

 

 

3.2.6 Carl Gustav Jung 

 

        K súčasnej výchove sa Jung stavia pomerne kriticky. Dnešná doba sa stala výchovou 

dieťaťa a pozabudlo sa na to, že výchova sa týka presne tak dôležito i dospelého človeka. Ale 

k čomu je mladý človek vychovávaný? Ku svojej kompetencii k zaneprázdnenosti, 

k osvojeniu znalostí, k mnohoučenosti, pričom jej hlavným prostriedkom je množstvo 

hlúpych a obmedzených metód. Učenie naspamäť a mechanická aplikácia metód ale nie je 

výchovou ani pre dieťa ani pre vychovávateľa samého. „Náš problém výchovy všeobecně trpí 

jednostranným poukazováním na dítě, které má být vychováno, a právě tak jednostranným 

nedostatkem důrazu na nevychovanost dospělého vychovatele. Každý, kdo dokončil studia, si 

připadá jako hotově vychovaný, jedním slovem jako dospělý. Musí si tak totiž připadat, vždyť 

musí mít pevné přesvědčení o své kompetentnosti, aby se mohl osvědčit v boji o existenci. 

Pochybnost a pocity nejistoty by ho ochromovaly a překážely by mu, podrývaly by jeho tolik 

potřebnou víru ve vlastní autoritu a činily by ho nezpůsobilým k životu v povolání. Chce se od 

něho slyšet, že to umí a že si je svou věcí jist, a ne že pochybuje o sobě a o své oprávněnosti. 

Odborník je totiž nevyhnutelně odsouzen ke kompetentnosti.“250 Takáto výchova však ešte 

nevychováva osobnosť, o ktorú Jungovi ide. Ako samotní rodičia, ktorí zostali deťmi, majú zo 
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svojho dieťaťa vychovať osobnosť? Predsa takáto výchova pokračuje v degenerácii 

samotného človeka. Súčasná kultúra je orientovaná na výchovu dieťaťa, avšak malo by sa 

myslieť na dieťa v dospelom. „V dospělém totiž vězí dítě, věčné dítě, cosi, co pořád vzniká, co 

nikdy není hotové, co by vyžadovalo ustavičnou péči, pozornost a výchovu. Je to ta část lidské 

osobnosti, která by se chtěla rozvinout k celosti. Od této celosti je však člověk naší doby 

nesmírně vzdálen.“251 K osobnosti má vychovávať ten, kto ňou sám je. Sám má prechádzať 

životom a z neho čerpať svoje poznanie. Rodičia ako vychovávatelia nechcú robiť výchovné 

chyby, ktorých sa na nich dopustili ich rodičia. To platí, až na ten fakt, že vyhýbaním sa 

týmto chybám robia chyby opačného rázu. Tak rodič, ktorý bol vychovávaný prísne, bude 

svojmu dieťaťu nechávať prílišnú voľnosť až bezhraničnosť.252 Najväčším nebezpečenstvom 

však je, keď rodičia sami seba zanedbávajú ako osobnosti, a žijú iba pre deti. Projikujú do 

nich vlastné nenaplnené túžby, vlastné priania, a tak im berú nielen ich detstvo, ale produkujú 

z nich monštrá. „Osobnost je nejvyšší uskutečnění vrozené svéráznosti určité živé bytosti. 

Osobnost je činem největší životní odvahy, absolutního přitakání individuálně jsoucího a 

činem úspěšného přizpůsobení univerzálně danému za co možná největší svobody vlastního 

rozhodnutí. Vychovat někoho k tomu se mi nezdá nepatrnou věcí. Je to patrně největší úkol, 

jaký si před sebe moderní duchovní svět postavil...Osobnost jako úplné uskutečnění celosti 

naší bytosti je nedosažitelným ideálem. Nedosažitelnost však nikdy není argumentem proti 

ideálu, neboť ideály jsou jen ukazatele cesty a nikdy nejsou cílem.“253 

 

 

3.2.7 Erich Fromm 

 

        Fromm nehovorí priamo o výchove, ale o učení.254 A to v dvoch základných postojoch 

otvorenosti ku svetu, v postoji vlastníckom a v postoji bytostnom. Vo vlastníckom postoji sa 

učenie stáva nadobúdaním vedomostí. Slová, ktoré študenti na prednáškach počujú, si 

zapisujú, zatrieďujú do svojich myšlienkových konštruktov a teórií, rozumejú ich logike, ale 

neprichádza tu k dotyku, k rozochveniu. Študent sa má naučiť, udržať a uchovať to, čo mu je 

učiteľom poskytované. Práve iný druh výchovy a informácií, ktorý sa vymyká kontrole 

a zaužívanému mysleniu, ktorý rozochvieva, prináša nekľud, je bytostný. „Opravdu, na 

člověka, pro něhož je vlastnění základní formou vztahu ke světu, myšlenky, které se nedají 

                                                 
251 tamtiež 
252 Na tento problém upozorňoval už Adler vo svojej koncepcii tzv. pozoruhodných zistení. 
253 JUNG, C. G. Duše moderního člověka, str. 57. 
254 FROMM, E. Být nebo mít? 



 114

snadno definovat (nebo přesně stylizovat), působí úděsně – jako všechno jiné, co roste a mění 

se, a tak není kontrolovatelné.“255  V bytostnom postoji študent počuje, slovo v ňom necháva 

stopu, preto živo reaguje a pýta sa. Otvorenosť k situácii prináša pýtavé myslenie, 

spontánnosť, študent celou svojou osobou pristupuje k tomu, o čom je reč. „Každý takový 

student byl zasažen a změnil se: každý je po přednášce jiný, než byl před ní.“256 Dodajme, že 

tento živý a spontánny dialóg sa netýka len učenia. Týka sa i umenia, psychoterapie i vedy. 

Týka sa všetkého toho, kde prichádza k živému spontánnemu otvoreniu sa danej veci. Všade 

tam, kde človek sám seba nastaví k osloveniu, ale i tam, kde sila oslovenia prekračuje vôľu 

nechať sa osloviť. V tom spočíva presah výchovy. Výchova nespadá len do oblasti 

vzdelávania. To je omyl. Sama je spojovateľom k presahu, otvára ľudskú nevedomosť 

k vedomiu, neslobodu k slobode, vlastníctvo k bytiu. A o tento presah a vzťah k nemu, sa 

stará. Preto je výchova existenciálom v Heideggerovom zmysle. Pôvodne patrí k našej 

existencii. 

        Byť plne a cele u veci predpokladá interes, pripomína Fromm. Pripomína to, na čo 

poukazuje predovšetkým Hogenová v súvislosti s fenomenológiou vnútorného časového 

vedomia, a to, že interes patrí k nášmu určeniu ako časovej bytosti.257 Interes (z latinčiny 

inter-esse, byť v niečom, medzi vecami) je taktiež jeden z kľúčových pojmov mystického 

spisu anonymného stredovekého autora diela „Mrak nevedomosti“. Z angličtiny ako to list, 

aktívne úsilie o niečo, byť skutočne zainteresovaný, podobne ako u nemeckého Lust, „chtíč“, 

chtivosť. Jedná sa ale o tlak, ktorý neprichádza z pudu, ale z oslovenia sveta, oslovenia 

zmyslu, a zo slobodnej odpovede na neho. Interes nás takto dáva do nášho najvlastnejšieho 

pohybu uskutočnenia. Interes je pohybom k pohybu, spomínané rozochvenie, bytostný 

predpoklad procesu výchovy.  

 

 

3.2.8 Carl Ransom Rogers 

 

        Ten, kto sa výslovne v psychoterapii zaoberá výchovou, je Carl Rogers (1902-1987). Vo 

svojom diele Sloboda učiť sa i Spôsob bytia či Ako byť sám sebou predkladá detailné princípy 

reformy a zmeny v školstve, založené na slobode a plnom rozvoji bytostných síl človeka, 

rozvoji rozumu a srdca. Rogers kritizuje celý systém vzdelávania. Školy sú 

najkonzervatívnejšou, najstrnulejšou a najbyrokratickejšou inštitúciou našej doby. Rogersova 
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kritika sa ukazuje ako hlboko opodstatnená. Ako zástanca výskumu má prehľad o stave škôl 

v USA, a taktiež sa jeho prístup zakladá na počúvaní ľudí, ktorí majú v školstve a vo 

vzdelávaní autentickú skúsenosť. Ukazuje sa, že v klasickom súčasnom  školstve je učiteľ 

tým, kto je majiteľ vedomostí a od žiaka sa očakáva, že bude ich príjemcom. Učiteľ má moc, 

v triede vládne jeho autorita a žiak je ten, kto poslúcha. Hlavnými metódami, pomocou 

ktorých príjemca dostáva vedomosti, sú výklad, prednáška, učebnica a iné prostriedky. 

Následne skúška zisťuje, do akej miery si žiak vedomosti osvojil. Toto sú princípy, ktoré 

vyvolávajú vo vzťahu učiteľ – žiak minimálnu dôveru. Mocenský prístup a vzájomná 

nedôvera sú ešte posilňované tak, že žiaci sú udržiavaní v trvalom alebo prerušovanom stave 

strachu. Rogers svoju kritiku súčasnej politiky vzdelávania končí tým, že vo vzdelávacom 

systéme nie je miesto pre celého človeka, ale len pre jeho intelekt.258 

        Rogers svoju reformu školy a vyučovania rozdelil a rozpracoval v niekoľkých bodoch.259 

a) Pomôcť učiteľkám pri navodzovaní atmosféry dôvery v triede, aby sa pestovala 

zvedavosť a prirodzená túžba učiť sa.  

Vôbec základnou podmienkou, ktorá rozvíja ďalšie charakteristiky vzdelávania je, že učiteľ 

alebo človek, ktorý je vnímaný ako autorita v danej situácii, si je natoľko istý sám sebou 

a svojimi vzťahmi s inými, že pociťuje zásadnú dôveru v schopnosti iných ľudí premýšľať za 

seba a učiť sa pre seba. Ľudské bytosti považuje za hodné dôvery.  

b) Povzbudiť účasť všetkých zainteresovaných, tj. žiakov, učiteľky i riaditeľky na 

rozhodovaní pri všetkých aspektoch učenia. 

Facilitácia má u Rogersa dôležitý význam. Facilitovať znamená zároveň byť facilitovaný. 

Rogers pripomína, že množstvo riaditeľov škôl  cíti, že sú  v rozhodovaní sami. 

V spolurozhodovaní sa ukazuje, ktorý návrh je pre všetkých najprijateľnejší. Človek môže 

druhého podporiť presne tak, ako sám môže byť podporený. Ukazuje sa, že Rogers prejavuje 

dôveru v spolupracujúcu komunitu. To sa týka aj vzťahov učiteľov a žiakov. Tí spoločne 

majú zostavovať osnovy a stratégie. Je to zodpovednosť všetkých pre vec samú, pre výchovu 

a vzdelávanie. Učiteľ sa pritom nepodieľa na výchove a vzdelávaní len so svojimi žiakmi, ale 

pokiaľ to je možné i s rodičmi i širším spoločenstvom, ktoré je vo výchove už vždy pôvodne 

zainteresované.  

c) Pomôcť žiakom, aby sa vedeli oceniť, aby mali sebadôveru a sebaúctu. 

Rogers v celom svojom prístupe stavia na dôvere v potenciál a slobodu ľudskej bytosti. To je 

jeho hlavné hodnotenie druhej osoby. Spočíva v tom, že táto je rešpektovaná ako jedinečná, 

s jedinečným prežívaním, jedinečným osudom. Tak ju aj prijíma a svojim nedirektívnym 
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spôsobom ju k tomu aj vedie. V tom spočíva i zárodok ľudskej sebaúcty a sebelásky. Človek 

je prijímaný ako hodnotná bytosť už tým, že existuje.  

d) Odkryť vzrušenie v rozumovom a citovom objavovaní, čo žiakov vedie k tomu, aby sa 

učili po celý život. 

Vyučovanie a výchova sa má týkať celého človeka, nielen intelektu. Znamená to, že proces 

učenia môže žiak obohatiť svojou intuíciou, svojou fantáziou, svojim myslením a svojim 

citom.  

e) Pomôcť učiteľkám s rozvojom postojov, ktoré sa výskumne potvrdili ako 

najefektívnejšie pri facilitovaní učenia. 

Študent by si mal vypracovať svoj vlastný program učenia. Sám alebo s pomocou iných. Má 

skúmať svoje záujmy, vyberať zdroje, učiť sa spoločne s druhými, alebo spojiť s učením 

filmy, knihy, spoločenské skúsenosti. Rogers  pripomína, že ako dôležité sa ukázalo, keď 

skúsenejší žiaci doučovali menej skúsených. Aplikáciu tohto princípu môžeme vidieť už 

u Pestalozziho. Zodpovednosť a sloboda žiaka je braná do úvahy aj v tom, že ten dosahuje 

svoje osobné ciele pomocou sebadisciplíny. Žiak taktiež hodnotí svoje učenie sa sám, i keď 

toto hodnotenie silne môže ovplyvniť spätná väzba všetkých tých, ktorí sú na vzdelávacom 

procese zainteresovaní.  

f) Pomáhať učiteľkám ľudsky rásť a nachádzať hlboké uspokojenie v styku so žiakmi. 

Domnievame sa, že táto požiadavka predpokladá samotnú prácu s učiteľmi. Jednak spoločné 

stretnutia, na ktorých by si odovzdávali svoje skúsenosti, jednak prístup, v prípade Rogersa 

prístup akceptujúci, empatický a kongruentný, ktorý bude učiteľom pomáhať dozrievať, 

chápať i znášať záťaž, ktorú podstupujú. 

g) Vytvoriť vedomie nás všetkých, že dobrý život je vo vnútri a nezávisí na vonkajších 

zdrojoch. 

Ukazuje sa, že to, čo deti v škole a od svojich autorít potrebujú, je hlboko ľudské. Chcú byť 

rešpektovaní a chcú dôveru, potrebujú učiteľky, ktoré im budú pomáhať k úspechom ako 

k neúspechom. Je tu taktiež potreba byť členom spoločenstva, ktorá sa prejavuje v tom, že 

žiaci potrebujú mať možnosť byť zodpovední. Taktiež sa ukazuje, že vo výchove a vzdelávaní 

sa lepšie osvedčuje atmosféra kooperácie, vzájomnej pomoci, ako atmosféra súťaženia, 

pretože v súťažení vždy napokon ide o osobný cieľ a takto škola vytvára nielen osobnosti 

víťazov, ale i osobnosti porazených. Napokon, žiaci potrebujú byť slobodní. Potrebujú 

slobodu, možnosť výberu a nie povolenie. Sloboda sa tu ukazuje nie ako svojvôľa, ale ako 

možnosť prejaviť sám seba. Rogers  sám vo svojej pozícii učiteľa na škole sa pokúsil uplatniť 

svoj prístup spočívajúci na porozumení, empatii, prijatí a autenticite. Tvrdí, že nepomáha 
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dávať žiakom rady, vysvetľovať ich správanie. Pomaly sa naučil, že keď im dôveroval, že sú 

v podstate schopnými ľudskými bytosťami, že keď s nimi bol skutočne sám sebou, keď sa 

snažil porozumieť, ako sa skutočne cítia, nastal konštruktívny proces. Žiaci sa začali 

prejavovať nezávislejšie a sami začali prichádzať na to, čo mohli urobiť pre vyriešenie krízy, 

v ktorej sa ocitli. Ich sloboda spočívala i v možnosti prejaviť svoj nesúhlas a zažiť pritom 

pocit, že nie sú odmietnutí, pokorení, ponížení.260 

 

 

3.2.9 Logoterapia a výchova 

 

        Na záver chceme pripomenúť i vplyv logoterapie na výchovu. K možnostiam 

psychoterapie patrí i presah do oblasti pedagogiky. Rodičia výslovne túžia po potrebe 

znalostí, ako pristúpiť nielen k výchovným problémom svojich detí, ale i k deťom samotným. 

Nejedná sa o znalosti v zmysle vedomostí, ale o vzťah k nim. Deti sú malými ľuďmi, i keď 

naše, sú svoje a svojbytné. I keď pochádzajú z nás, svojou individualitou sú zároveň 

cudzincami, sme pre nich a oni pre nás spolupútnikmi na životnej ceste, a to aj svojou 

neprítomnosťou. Sú najvlastnejšou súčasťou nás samých a my ich. Preto i výchova 

neznamená len praktickú prípravu, ale deje sa od počiatku. Lukasová to ukazuje na príklade 

sexuálnej výchovy. Tá predsa nespočíva vo vzdelávaní v sexualite, ale začína prvým 

nádychom dieťaťa, tým ako k nemu matka láskyplne pristupuje, tým, ako vníma správanie 

rodičov medzi sebou a k nemu.261 Človek je sexuálny celou svojou bytosťou tak, ako je celou 

svojou bytosťou slobodný, ako je celou svojou bytosťou rečou. Výchova je výchovou k tomu, 

aby človek odpovedal na výzvu sveta sám sebou, svojou jedinečnosťou, aby neprepadol 

zvodu skupinovej anonymity. Výchova je výchovou k zodpovednosti, k otvorenému dialógu 

seba a sveta pri spoločnej hodnote.      

 

 

3.3 Medze a presahy psychoterapie a výchovy 

 

        Pokúsili sme sa ukázať, ako je psychoterapeutický prístup prepojený s výchovným 

dejinne. Ukazuje sa, že diferenciáciou jednotlivých vied sa výchova ako starosť o dušu, 

výchova, ktorá dbá o rast človeka ako celok, rast jeho prirodzenosti a otváranie jeho 

                                                 
260 ROGERS, C. Sloboda učiť sa, str. 74. 
261 LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově, str. 56. 
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možností, stala predovšetkým starosťou o deti a mladých. Obsahuje však prvky, ktoré sú 

prítomné i v dnešnej psychoterapii dospelých.  

        Výchovou sa spravidla rozumie zámerné pôsobenie jedného človeka na druhého 

s cieľom privádzať tých, na ktorých pôsobí, do pravej ľudskej podoby ich individuálnych 

osudov. Tak sa výchovou môže stať i umenie či literatúra. Pravou ľudskou podobou je pritom 

naplnenie svojich bytostných možností, ktoré sú možnosťami sveta, možnosťami zmyslu. 

Výchova je tak vyhmatávaním seba a pravdy svojho života v jednom spoločnom svete, je to 

stupňovanie ľudského bytia.262 Stupňovanie pritom znamená obrat zo zabudnutia do 

sebapoznania, pričom toto je vždy spojené s poznaním celku seba a sveta.  „A tak výchova 

svou starostí o podstatné určení člověka je ontologickou skutečností, takže není jen péčí o 

‘lidskost’, ale o svět tím, co dává bytí být neuzavřeně, zjeveno a zjevováno, totiž být ‘pro’.”263 

Výchova je svojim určením stálym pripomenutím jednoty sveta a človeka. Je to teda výchova 

k slobode a k zodpovednosti. Sloboda znamená, z vlastného uvedomenia možností, ktoré sú 

obsiahnuté vo vzájomnom vzťahu človeka a sveta. Znamená zároveň, že žiak tieto možnosti 

u seba spozná ako reálne, nechá sa osloviť týmito možnosťami, prežije ich, precíti a vyskúša. 

V tomto zmysle je výchova určená pozitívne. Deficitom takéhoto definovania však zostáva 

oblasť, v ktorej na druhého pôsobíme nezámerne, toto pôsobenie je pritom životodarné 

a nielen to. Toto pôsobenie je zároveň vyvádzaním druhého (i seba samého) z uzavretosti  do 

celku sveta a do celku spoločenstva, je odkrývaním jeho uvedomenia bytia a teda bytia ako 

takého, a v tomto zmysle je starosťou o dušu. Podľa Paloušovho určenia výchovy by 

nezámerné pôsobenie rodiča na dieťa v spoločnej spontánnej hre, v láske, v smiechu a radosti, 

nebolo výchovou. Zámerné i nezámerné pôsobenie môžu mať rovnaký efekt, pokiaľ sa riadi 

podľa veci samej, teda podľa toho, čo konkrétna situácia vyžaduje, čo si pýta, ako oslovuje 

našu autenticitu a spontánnosť. Už spontaneita i autenticita v sebe nesú ten predpoklad, že nie 

je isté, ako sa situácia vyvinie. Ak chceme byť spontánni a autentickí, nie je možné 

nalinajkovať život, urobiť z neho systém. Vznik spontaneity a autenticity preto predpokladá 

neistotu toho, čo nastane.  

        Domnievame sa, že tak ako zámerné, i nezámerné pôsobenie, ktoré pritom má pozitívny 

ráz, pokiaľ o výchove uvažujeme ako o „vy-vádzaní“ k slobode, je vychovávaním vo výchove 

i v psychoterapii. To, čo má hojivý účinok na dušu žiaka a klienta, sú často veci jednoduché 

a nezámerné, tie ktoré spočívajú v láskavosti vzťahu a vo vzájomnej dôvere a rešpekte žiaka 

a učiteľa, terapeuta a klienta, resp. vzťahy klientov medzi sebou. Sú to často malé okamihy a 

                                                 
262 PALOUŠ, R. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky, str. 15. 
263 tamtiež, str. 27. 



 119

situácie, ktoré sa odohrávajú mimo vyučovacej hodiny, mimo času terapeutickej skupiny 

a komunity. Pritom ohromné svojou významnosťou.    

        Psychoterapia a výchova sa v súčasnosti pridŕžajú oblasti, ktorá im prináleží. 

Psychoterapia je liečbou, ktorá zostáva pri klientovi, ako pri veci samej. Liečba v tomto 

prípade znamená otváranie klientových možností k tomu, aby žil svoj život slobodnejšie. 

Ukazuje sa, že je k tomu potrebné porozumenie, preto je tu vždy prítomnosť terapeuta alebo 

terapeutickej skupiny. Títo prinášajú to, čo klient sám svojou autoanalýzou viacmenej nie je 

schopný urobiť. Nemá dostatočný odstup od seba tak, aby nazrel sám seba. V tomto prípade 

má vedenie v podobe autority nezastupiteľnú úlohu. Terapeut i účastníci skupiny majú 

potrebný odstup, aby klienta v jeho bytí videli a toto videné mu sprostredkovali. Ich 

porozumenie však zároveň znamená porozumenie empatické. Aby náhľad bol „výživný“ pre 

samotného klienta, je potrebné, aby sa odohrával v prostredí, ktoré je adekvátne ľudskému 

bytiu, prirodzenému životu. Preto je v psychoterapii tak dôležitá, a dokonca prvoradá láska. 

Spätná väzba prejavená človeku bez tohto prostredia, sa k nemu nemusí dostať, neosloví ho, 

alebo naopak ho môže zlomiť.  

        V tomto význame je psychoterapia liečbou. Ako starosť o jednotu človeka a sveta sa 

nevyhýba témam, ktoré klient do terapie prináša. Jedná sa o témy sexuálne, náboženské, témy 

zdravia a pod.. Psychoterapia sa stará o prežívanie človeka v týchto životných oblastiach, 

prispieva k tomu, aby klient rozumel, ako v nich žije, a aby v týchto oblastiach žil slobodne, 

jej kompetencia tu však končí. Náboženská téma sa môže stať predmetom 

psychoterapeutického rozhovoru, psychoterapia však nenahrádza duchovné vedenie. 

Porozumenie sexuálnemu životu spadá do oblasti psychoterapie, avšak tá nemá nahrádzať 

úlohu sexuológie. Psychoterapeut chirurgicky neodstráni nádor, ale môže pomôcť 

porozumieť, ako nádor súvisí s vedením klientovho života a môže klientovi otvoriť priestor 

pre to, aby v slobodnejšom žití vytvoreniu nádoru predchádzal. Tak i duchovný, sexuológ 

a lekár nie sú psychoterapeutmi, avšak vo svojej práci môžu uplatniť psychoterapeutický 

prístup, ktorý pomôže k dôvernému vzťahu a k lepšej liečbe a vedeniu. I k liečeniu duše. 

Podobnú paralelu môžeme nájsť aj v inštitucionalizovanej výchove. Vychovávateľ odovzdáva 

poznatky svojim žiakom, má určený priestor a čas pre to, aby svojich žiakov naučil. Patrí 

k jeho umeniu, aby poznatok nebol len faktom, ale aby prebudil iskru, ktorá prebúdza záujem 

o vec, o ktorú ide. Priestor a čas psychoterapie je podstatne širší. Pokiaľ sa jedná o dôležité 

zmeny súvisiace s rozšírením klientovej slobody, ide o proces dlhodobý. Klient je jediný 

kompetentný, ktorý rozhodne, terapeut je mu sprievodcom pri vyjasňovaní jeho vôle, jeho 

autenticity. Terapeut je natoľko autoritou, že je zároveň svojim prístupom i učiteľom.  
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        Mohli by sme povedať, že pravá výchova prebúdza životnú iskru. Je hlavným popudom 

k tomu, aby človek žil slobodnejšie, aby sa pozrel na svoj život bytostne, aby samozrejmé 

začal vnímať nesamozrejme, a to vo svojom pravom určení a hodnote.  Výchova je poukazom 

a návratom k hodnotám, je rozdúchavaním iskry hodnôt. Je výchovou k otvorenosti. Nezáleží, 

či sa jedná o matematiku alebo filozofiu. Oboje môže odkrývať svoje tajomstvo. 

Psychoterapia je dlhou a náročnou cestou a prípravou k tomu, aby človek začal a naučil sa 

takto žiť. Otvorene a s autentickým vedomím hodnôt. Výchova je prebudením života, 

psychoterapiou sa človek učí žiť. Tak psychoterapia i výchova spolu súvisia. Jedno  sa 

odohráva v druhom.    

     

 

3.4 Pôvodné určenie psychoterapie 

 

        Psychoterapia je oproti ostatným vedám pomerne nový odbor. Ukazuje sa, že pri jej 

založení Freudom zohrali dôležitú úlohu dve podstatné skutočnosti. Prvá je, že na ľudské 

onemocnenie majú zásadný a rozhodujúci vplyv najbližšie ľudské vzťahy, resp. vzťahy, ktoré 

uzatvárajú ľudské možnosti. Týmto vzťahom treba porozumieť, a to tak, že ich určujúci vplyv 

sa odkryje, že sa odkryje človek sám tak, ako a čím na tomto svete žije. Druhá skutočnosť 

spočíva v samotnom odkrývaní. Ukázalo sa, že človek žije v zabudnutí na svoje bytie, a to je 

hlavným dôvodom jeho neslobody, úzkosti a nemoci. Respektíve obecne v kultúre, či 

v kultúre jeho života, sú skutočnosti, ktoré si nepripúšťa, ktoré sú neuvedomené, ale ktoré 

majú na život človeka a jeho slobodu a možnosti zásadný vplyv. 

        Freudov i Janetov génius spočíva v tom, že tieto skutočnosti ako prví priviedli na svetlo 

sveta. Všetky nasledujúce generácie psychoterapií akoby boli rozrastaním tohto, sprvu veľmi 

štrukturálneho a prírodovedeckého porozumenia. Ukazuje sa, že psychoterapia vzniká v dobe, 

keď dochádza k radikálnemu a svojou rýchlosťou k prevratnému rozvoju mocenských 

a výrobných možností. Paradoxne, s rozvojom toho, čo všetko môže vzísť z ľudskej vôle 

a sily, sa človek sám stáva neistým, sám sebou ohrozeným, sám z celku sveta a vzťahov 

podstatne vykoreneným. 

        Pozoruhodné je aj to, čo stojí pri zrode psychoterapie ako vedného oboru. Je to Freudov  

Výklad snov, metóda, ktorá slúži na odkrývanie a porozumenie tomu, čo a ako človek žije. 

Ide o porozumenie jeho ochoreniu, ide o kontext, ktorý bude zasadený do zmysluplnej 

skutočnosti. Zavedená metóda je to, čo oprávňuje zakceptovať psychoterapiu ako vedný 

odbor. Psychoterapia však nepristupuje k tomu, čo je clare et distincte, jasné a ohraničené. 
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V tom spočíva jej definičná i tematická nejasnosť. Po celú dobu jej jestvovania sa pokúša 

uchopiť tajomstvo ľudskej existencie. Jej vývoj je odkrývaním dvoch spomenutých 

podstatných skutočností, je odkrývaním povahy ľudských vzťahov v nových dimenziách  

ľudského existovania. Tieto skutočnosti sú prinášané novými možnosťami kultúry, ako 

napríklad feminizmom či prisťahovalectvom.  Ukazuje sa, že pokusy o toto uchopenie sa 

neustále odohrávajú, a neustále sa zakladajú nové psychoterapeutické smery. Jedným 

z trendov, ktorý sa pokúsil dať tejto mnohoznačnosti formu, je integrovaná a eklektická forma 

psychoterapie. Tá sa pokúša účinné faktory a overené metódy psychoterapie zjednotiť 

a utvoriť jednotný rámec. Avšak zjednotenie účinných faktorov a metód ešte nepojednáva 

o celku ľudskej existencie. Domnievame sa, že z tohto dôvodu sa budú konkrétne 

psychoterapeutické školy naďalej udržiavať a eklektická psychoterapia zostane jednou 

z mnohých. Udržiavanie psychoterapeutickej školy pritom spočíva v dôvere žiakov v jej 

doktrínu, v jej porozumenie ľudskej existencii. Táto prináležitosť  zároveň spočíva v tom, že 

porozumenie žiaka sebe samému je blízke porozumeniu, ktoré prináša daná škola. Respektíve 

škola porozumenie životu žiaka ešte viac osvetľuje.  

        Nejasnosť a nejednotnosť psychoterapie sa prejavuje aj v množstve jej definícií. Klasická 

definícia smeruje k tomu, že psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami na 

anomáliu, poruchu či nemoc.264 Takúto definíciu zmierňuje Vymětal, ktorý ju rozširuje nielen 

na ľudí, ktorí sú považovaní za nemocných, ale na ľudí, ktorí ju potrebujú.265 To, že 

v psychoterapii pracujeme so vzťahom, že prináša nové a vopred nečakané situácie, že je živá, 

pretože živosť je  v samotnom určení ľudskej duše, z nej robí disciplínu nielen vedeckú, ale je 

tu niečo, čo sa blíži k intuícii, k prístupu, ktorým je charakteristické umenie. Prochaska 

a Norcross sa snažia vytvoriť integratívnu definíciu, keď tvrdia, že psychoterapia je odborná 

a zámerná aplikácia klinických metód a interpersonálnych postojov vychádzajúcich 

z uznávaných psychologických princípov so zámerom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, 

myslenie, emócie alebo osobnostné charakteristiky smerom, ktorý obe strany považujú za 

žiaduci.266 Bruchová podstatne posúva hranice toho, čo znamená psychoterapia, keď tvrdí, že 

psychoterapia je situácia, kedy dvaja ľudia na seba vzájomne pôsobia a snažia sa dospieť 

k vzájomnému pochopeniu stým, že konkrétnym cieľom je, aby to bolo nejako k prospechu 

tomu, ktorý je v tiesni.267 Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Aký je ale pôvodný výmer 

psychoterapie? 

                                                 
264 KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie, str. 13. 
265 VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie, str. 13. 
266 PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. O. Psychoterapeutické systémy, str. 16. 
267 BRUCHOVÁ, H. Základy psychoterapie, str. 8. 
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        Pôvodnému určeniu psychoterapie, ktorý vychádza z reči, to znamená z pôvodnej 

skúsenosti, ktoré určuje jej meno, sa venuje v psychoterapeutických pomerne málo miesta. Čo 

však znamená psychoterapia pôvodne? A aké je teda jej pôvodné určenie, pôvodný prístup 

k človeku? Odpoveď na tieto otázky je dôležitá z toho dôvodu, že odkazuje na ľudskú 

prirodzenosť a  k nej vyplývajúci prístup  a vzťah. Pôvod slova „psychoterapia“ nepochádza 

z gréčtiny, avšak názov je zložený z dvoch gréckych slov, a to psýché a therapón. Znamená 

to, že tieto dve slová sa dávajú do vzťahu, ale netvoria jeden celok, ako je to napríklad 

v prípade slova „filozofia“. Slovo therapeuó znamená slúžiť, therapón je služobník, 

sprievodca a opatrovník bohov. Slovo therapeutai sa pravdepodobne prvýkrát vyskytuje 

u helénistických židov v 1.st pred n.l.. Kratochvíl  dokladá, že v prípade therapeutai sa jedná 

doslovne o „starajúcich sa, pomocníkov pri zasvätení alebo liečení“. Cieľom ich života je vraj 

theóriá, zahliadnutie a poznanie toho, čo jest pravda.268   

        Zaujímavé je aj latinské priblíženie pojmu terapia. Slovo terapeut sa v latinskom 

slovníku Špaňára a Hrabovského nevyskytuje.269 Slúžiť však v tomto prípade znamená servīre 

a taktiež appārēre. Slovo servīre  znamená venovať sa, byť oddaný. Servō, ktoré je príbuzné 

slovu servīre , znamená pozorovať, uchovať a chrániť. Appārēre znamená okrem iného 

ukázať sa, zjaviť sa. Sprievodca je comes. Toto slovo je príbuzné so slovom cōmis, čo 

znamená vľúdny, láskavý, priateľský. Napokon sprievodca je cūrātor. Latinské cūra je 

starosť, pozornosť i liečenie. Z uvedeného vyplýva, že všetky tieto významy v latinčine patria 

pod význam slova terapia. Jedná sa o starosť, ktorá je svojou povahou vľúdna a láskavá. Je tu 

pozornosť i snaha uchovať to, čo je vlastné duši. Jeden z významov je aj ten, že ten, kto sa 

stará, sa ukazuje, je taký aký je, a zároveň v tejto starosti ide o ukazovanie, javenie sa.  

    Javenie sa tak ako i pozornosť, vľúdnosť, liečba či starosť sú skutočnosti vzťahové a teda 

zmysluplné. V našej práci nám ide o samotné predpoklady nielen psychoterapie, ale 

predovšetkým toho, na čom i samotná psychoterapia musí byť založená. Tieto predpoklady 

musia byť preto založené na zjavovaní sa, ktoré je možné vždy len vo svete, vždy na 

horizonte zmyslu. Preto predpoklady psychoterapie i akejkoľvek vedy musia byť založené na 

adekvátnej analýze samotného zjavovania sa a na analýze sveta, tj. na fenomenológii 

a fundamentálnej ontológii. Tie nás upozorňujú, že zjavovanie sa je zjavovanie do svojich 

možností, v prípade človeka na pozadí jeho slobody. Preto je psychoterapia naplňovanie 

existencie, vyvádzanie nás samých so slobody, na svetlo sveta, do sveta zmyslu, ktorý 

nasvieťuje naše bytostné možnosti. A toto vyvádzanie sa deje prirodzene, tj. cez vyjavovanie 

sa, cez dialóg vo vzájomných otázkach Tie je možné naplniť len v predpoklade vzájomnej 
                                                 
268 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie mezi mýtem a vědou, str. 204. 
269 ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J. Latinsko slovenský a slovensko latinský slovník. 
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slobody a otvorenosti klienta a terapeuta pre významy, ktoré sa počas života a terapie 

objavujú ako vždy nové a živé. Psychoterapia je v pôvodnom určení liečbou duše a táto liečba 

spočíva v tom, že človek sa vyjavuje do svojej pravdy, do svojej autenticity, slobody 

a otvorenosti. Preto je toto vyvádzanie zo seba von v rešpekte k ľudskej jedinečnosti 

a dôstojnosti vždy vyvádzaním z uzavretosti do otvorenosti, tj. do napĺňania zmyslupného 

života. 

        Predtým, ako popíšeme fenomenologické a ontologické predpoklady existencie, 

ukážeme, ako sú prítomné, avšak viac-menej netematické v dejinách psychoterapie. 

Psychoterapia počíta s bytím, i keď ho nereflektuje. Bez neho by však nebola možná.  
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4 Problematika bytia a jeho ukotvenie v dejinách 

psychoterapie 

 

        Problematikou bytia rozumieme problematiku, ako človek na svete jest a čo toto jest 

znamená. Pokúsili sme sa ukázať, akými dejinnými premenami prešiel kultúrny vývoj 

Európy, a že tieto dejinné premeny psychoterapeutické školy okrem daseinsanalýzy 

viacmenej nereflektujú, pričom majú priamy vplyv na ich teórie a porozumenie človeku 

a z toho praktické dôsledky ako vzťah a prístup ku klientovi. Pokúsime sa ukázať, ako vznik 

psychoanalýzy, ktorá je filozoficky založená na subjekt objektovom rozvrhu a z neho 

čerpajúcom opodstatnení nemeckého iracionalizmu, postupne umožňoval tematizovanie bytia 

ako bytia, a k pokusom definovať ho spôsobom, ktorý sa blíži konkrétnej  filozofickej tradícii 

antiky.  

 

 

4.1 Sigmund Freud a Alfred Adler 

 

        Tak ako v prípade iných terapeutických škôl, ani v prípade psychoanalýzy neexistuje 

jednotný filozofický smer, v ktorom by mala svoje ukotvenie. Tým, že psychoanalýza 

nezreflektovala svoje korene, sama, stavajúc svoju teóriu na nevedomí, ostala nevedomou. 

Nereflektovanie jej východisiek ešte tieto východiská nevylučuje. Naopak tie pôsobia naďalej 

a skryte. Existujú však smery, ktoré ju priamo ovplyvnili. Condreau  uvádza, že Freud mal 

narušený vzťah k filozofii ( a Heidegger k vede) a jeho postoj k nej sa niekedy vyznačoval 

zľahčovaním, až posmechom. Podľa Freudovho názoru sa vraj filozofia tvári ako veda, 

čiastočne pracuje tými istými metódami, avšak na rozdiel od nej trvá na ilúzii, ktorá sa musí 

zrútiť pri každom novom pokroku poznania. Hlavný konflikt nastával predovšetkým v názore 

na nevedomie, pretože väčšina filozofov kládla poznávanie a duševno do vedomia. Freudovo 

neakceptovanie filozofie sa prejavilo aj v jeho názore, že filozofické systémy, ktoré nevedomé 

považujú za určujúce, nie sú východiskom psychoanalýzy, ale sú naopak jej potvrdením. 

Naopak, Freud sa snažil, aby psychoanalýza bola uznaná za prírodnú vedu, to znamená mala 

by zisťovať zákony, ktorými sa psychika riadi, sledovať jej pochody tak, ako sa sledujú 
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pochody prírodných síl vo fyzike alebo v chémii.270  To je však podstatné nepochopenie 

filozofie.  

        Pozrime sa však na filozofické smery, ktoré majú podobný základ ako psychoanalýza. 

Freud upozorňoval, že dva základné pudy, ktoré motivujú ľudské konanie a teda aj vzťahy, sú 

podobné silám, ktoré zlučujú či rozdeľujú štyri základné svetové živly. Je to Empédokleova 

láska a nenávisť.271 Svet  podľa Empédokla podlieha neustálemu pohybu zlučovania 

a rozlučovania, zrodenia a smrti, a hlavné sily, ktoré tento pohyb spôsobujú sú práve nenávisť 

a láska. Láska spája, vďaka nej dochádza k vzniku života, k rastu, k spojeniu, k vzniku 

nového. Naopak nenávisť rozdeľuje, ochudobňuje, nastáva úpadok, po ktorom opäť začína 

nový zrod.  

        Čo však psychoanalýzu potvrdzuje podstatne, predbieha  nemecký iracionalizmus 

a voluntarizmus Schopenhauera a Nietzscheho. Condrau uvádza, že Freud čítal 

Schopenhauera v neskorom období svojho života a že Nietzschemu sa dlho vyhýbal, aby si 

uchoval nezaujatosť.272 Obaja svojou filozofiou odkrývajú nový pohľad na svet, veľmi 

prezieravý, priam prorocký k budúcnosti sveta a človeka. Stručne pripomenieme, že pre 

oboch je základom akéhokoľvek činu, vzťahu i sveta samotného, vôľa.  

        Podľa Schopenhauera je svet vôľa a predstava.273 Čo znamená, že svet je predstava? 

Svet je ilúzia, zdanie, je to len naša projekcia vedomia navonok. Všetko, čo náleží ku svetu, je 

podmienené poznávajúcim subjektom. Preto sa nepýtajme na svet, ale na skúsenosť, na to, čo 

sa v nás odohráva. Podstata človeka nespočíva v myslení, vo vedomí, v rozume. Vedomie je 

len povrchom nás, vedomie je iba povrch našej bytosti. Naše vedomé myšlienky sú len 

hladinou niečoho podstatne hlbšieho. Veď i vedomie, pohyb, zjavovanie sa, to všetko je 

možné len na podklade nejakej pôvodnejšej energie. Pokiaľ by nejestvovala, nemohlo by sa 

nič hýbať, nič objavovať. Ani myslenie. Naše súdy obvykle nevznikajú podľa logiky, aj keď 

si to vedome myslíme a sme schopní o tom seba aj druhých presviedčať. Vznikajú práve 

v zmieňovanej hlbine a tento proces je nevedomý. Prekvapuje nás predsa, že dostávame 

nápady a rozhodujeme sa, ale o vzniku najhlbších myšlienok nemôžeme vydať žiadne 

svedectvo. Všetko to vzniká pôsobením vôle. Ľudský pohyb nevychádza zo sveta, ktorý nás 

                                                 
270 CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie, str. 
12. 
271 tamtiež, str. 13. 
272 Nietzscheho tušenia a vhľady sa podľa Freuda často najprekvapivejším spôsobom kryjú s výsledkami 
psychoanalýzy. Z pochopenia dejinnej voľby, ako ju v práci popisujeme, je toto spojenie zrozumiteľné. 
Nietzsche stavia na vôli, na sile tela, na pudoch. A jeho vôľa k moci je logickým a zároveň tragickým vyústením 
smerovania človeka, ktorý stráca svet. Vôľa k moci je zároveň založená v prírodovednom ponímaní človeka. 
Človek má v rukách moc metódy, je schopný skrz ňu poznávať a rozkladať svet, pričom sám zisťuje, že je 
otrokom neosobných prírodných síl. 
273 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa. 
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oslovuje svojimi možnosťami, ako to nachádzame u Heideggera. Pohyb prichádza zozadu, 

sme tlačení, a to je vôľa k životu. Nielen človek, všetko živé aj neživé je poháňané vôľou. 

Vôľa je základný hybný princíp všetkých vecí. Iracionálna, slepá, nekonečná vôľa. V ríši 

života je jej najsilnejším prejavom rozmnožovací pud. To je to, čo priťahuje ľudí rôzneho 

pohlavia. Nie láska. Tá je iba ilúziou, pomocou ktorej sa príroda stará o zachovanie rodu. 

Napokon, hneď ako dôjde k naplneniu tejto úlohy, stráca sa, vyprchá, ženy strácajú svoju 

krásu. 

        Schopenhauer odkrýva hĺbku nevedomia a proces projekcie. Nietzsche vôľu ďalej 

špecifikuje a východisko vidí v rozvinutí jej všetkých zložiek, v rozvinutí osobnosti, 

v rozvinutí moci. Dodajme, že na biologickom podklade.  

        U nemeckého iracionalizmu práve prichádza k už zmienenému paradoxu. Človek je 

miestom realizácie vôle, ktorá je jeho najvlastnejšou silou, prirodzenosťou i utrpením. Preto 

má svoju moc realizovať v najväčšej možnej miere. Ak by tak neučinil, bránil by predsa 

svojej prirodzenosti, svojej sile, sám sebe. Moc je delegovaná do subjektu. Avšak jedinec sám 

je jej otrokom. Sila je zároveň otroctvom.  

        Nadhodnotenie významu subjektu a jeho moci, ako aj jeho odštiepenie a tým 

bezmocnosť od sveta vôle, vychádza z paradigmy subjekt objektového rozvrhu. Ten prerušil 

pôvodnú účasť na celku, pôvodnú jednotu založenú na prežívaní prirodzeného sveta a seba. 

Uchopenie bytia, uchopenie celku sa koná po Descartovi  už len na pozadí objektívnych 

neosobných síl, ktorými sú v súčasnosti konštrukt a vôľa, a to vôľa k moci. Freud vychádza 

a vyvodzuje svoju teóriu z tohto pozadia, toto pozadie je jeho skúsenosťou, skrz toto pozadie 

vníma svet svojich pacientov. Freudov génius spočíva mimo iného i v tom, že povahu tohto 

pozadia a vôbec kultúry, v ktorej žije, otvorene odkrýva a pomenúva. Odkrýva temnú 

a súčasne najprirodzenejšiu povahu ľudskej psychiky – pud lásky a pud smrti. Neuvedomuje 

si však, že deštruktivita, ktorá vyplýva z vôle k moci, je dôsledkom straty pôvodnej jednoty, 

straty zmysluplného sveta a vzťahov v ňom. Že je dôsledkom uzavretosti subjektu do seba 

samého, pretože práve v nej sa mu stráca svet. Na tomto pozadí kultúra nemôže byť niečím 

pôvodným, čo k človeku ako k slobodnej bytosti náleží. Môže byť práve len spôsobom, akým 

sa vôľa k moci transformuje do spoločensky prijateľnej podoby.     

        Piliermi Adlerovej individuálnej psychológie je pocit menejcennosti a cit 

spolupatričnosti. Pocit menejcennosti poukazuje na neustálu snahu prekonať svoju 

nedostatočnosť. Nejde o sexuálny pud, ale o pud mocenský, ako ho nazýva Jung.274 Je to tým, 

že Adler ostáva v dôvere v evolučnú teóriu, a tým v biologickom určení človeka. Na druhej 

                                                 
274 JUNG, C. G. Výbor z díla I, str. 100. 
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strane podstatne rozširuje Freudov koncept o rovinu spolubytia, o cit spolupatričnosti, ktorého 

narušenie je zdrojom všetkej psychopatológie.275 Freudovi, Adlerovi a vôbec psychoterapii 

v konkrétnom výkone s klientom ide o poznanie klientovho sveta. K liečbe duše je potrebné 

poznanie, ako sa jej otvára svet. Avšak toto poznanie je už dopredu dané a vysvetlené z rámca 

príslušnej teórie. Adler upozorňuje, tak ako to neskôr urobia aj kognitívne zameraní terapeuti, 

že sa správame podľa toho, ako o veciach, o sebe a o svete myslíme. Uzavretosť vo vlastnom 

presvedčení tak ovplyvní naše vnímanie sveta. Našou uzavretosťou, hodnotením, 

predsudkom, ale i traumou, udalosťou, ktorá nás vrhá do neslobodného spôsobu existovania, 

sa nám svet otvára práve týmto smerom. V neslobode tak zostávame pri vlastných hodnotách, 

pri predsudkoch, pri traumách, ktoré nám svet uzatvárajú. Adlerovo  uvažovanie zostáva na 

pozadí subjekt objektového rozvrhu a vôle k moci, odlišná situácia v pohľadu na 

problematiku bytia nastáva u Junga.  

 

 

4.2 Carl Gustav Jung 

 

        Jung ako prvý v psychoterapii otvára nový a široký priestor otázke bytia, varuje pred 

rizikom redukcie, ktorá vzniká jednostranným pohľadom. „Duše nekončí tam, kde přestává 

platit dosah fyziologických nebo jiných předpokladů, to znamená, že v každém jednotlivém 

případě, který vědecky posuzujeme, máme brát v úvahu celkový jev duše. Každá jiná věda má 

něco, co je mimo ni samu; s psychologií je tomu jinak – její objekt je subjektem všech věd 

vůbec.“276 Jung ďalej pripomína, že obsahom nevedomia sa stáva to, čo je vyradené 

z bytostnej otvorenosti pre tento svet. Pokiaľ sa vo svojom chápaní obmedzíme len na 

materiálnu skutočnosť, na svet súcien, neznamená to, že eliminujeme svet bytostný či 

duchovný. Naopak tento sa touto redukciou stáva temným, nadprirodzeným 

a neskutočným.277 Jung prináša obohatenie otvorenosti o aspekt historický. Vo svojej 

individualite si nesieme i svojich predkov, i predkov našich predkov. Nesieme v sebe ich 

kultúru, a tento prenos vysvetľuje skrz kolektívne nevedomie. Kolektívne nevedomie však 

v sebe obsahuje viac. Je tu potenciál, bytostné Ja. Bytostné Ja, to jednoduché a jediné, na nič 

iné nezredukovateľné a súčasne univerzálne. Bytie také, aké je, a aké má byť.278 Tento 

kontakt s bytím v nás nie je sprvu zjavný, človek sa sám sebou musí stať skrz proces, skrz 

                                                 
275 ADLER, A. O zmysle života. 
276 JUNG, C. G. Člověk a duše, str. 21. 
277 JUNG, C. G. Člověk a duše, str. 20. 
278 JUNG, C. G. Výbor z díla I, str. 86. 



 128

individuáciu. Musí sa nájsť, zjednotiť s tým, čo ho túžobne očakáva. V tomto spojení sa spája 

súčasne s celým ľudstvom, pretože jeho existencia je vždy existenciou spoločnou s druhými 

ľuďmi. „Naše nevědomí však skrývá živou vodu, tzn. přirozeně vzniklého ducha, kvůli němuž 

je rozbouřené. Nebe se nám stalo fyzikálním vesmírem a božské empyreum krásnou 

vzpomínkou, jak to kdysi bylo. Naše ‘srdce však žhnou’ a tajemný neklid hlodá na kořenech 

našeho bytí.”279    

        Rizikom akejkoľvek koncepcie, i tej, ktorá poskytuje najväčší priestor pre otvorenosť, je, 

že začne samotný tento priestor považovať za pravdu a výsadu a následne z neho bude 

interpretovať ľudskú skúsenosť. Že miesto ohľadu na vnútorný čas i neslobodu klienta, jeho 

prežívanie sa bude interpretovať cez dotyčný konštrukt. Tak totiž môže dôjsť k tomu, že 

jedinečná skúsenosť bude interpretovaná ako niečo iné ako je, i že na klientovi bude páchaný 

nátlak k zmene. Tak i riziko analytickej, rogersovskej, existenciálnej či akejkoľvek inej 

terapie spočíva v interpretácii skúsenosti skrz nevedomie, archetyp, bytostné Ja, neslobodu, 

kongruenciu. Jung si však uvedomuje prirodzenosť fysis. „Věčně se měnící život duše je větší, 

i když nepohodlnější pravdou než jistá a bezpečná strnulost nějakého hlediska. To nečiní 

problém psychologie jednodušším. Osvobozuje nás to však od trýznivého tlaku onoho ‘nic 

než’, toho nevyhnutelného vůdčího motivu každé jednostrannosti.”280 Napokon sám Jung 

navrhuje, aby metóda a spôsob liečby bol prehodnotený, pokiaľ pacient prejavuje odpor. Ten 

totiž nemusí byť len známkou potvrdenia teórie. 

 

 

4.3 Erich Fromm 

 

        Problematiku bytia výslovne formuluje Fromm ako predstaviteľ neoanalýzy.281 Fromm 

dokonca spôsob bytia kladie vedľa spôsobu vlastnenia, ako základný modus ľudskej 

existencie. Fromm takisto ako aj Jung, Heidegger či Boss sympatizuje s východnou 

filozofiou, ktorá nevytesnila skrz subjekt objektový rozvrh oblasť duchovnú a bytostnú. Bytie 

je spôsob existencie, ktorý však je protipólom spôsobu vlastníckeho. Tieto dva spôsoby 

prenikajú skrz každý úkon ľudskej existencie. Prejavujú sa v reči, vo vnímaní, 

v každodenných úkonoch a vzťahoch. Pre Fromma je bytie samo ťažko popísateľné už tým, 

že jeho kvalita sa popisu vymyká. Bytie je totiž fysis, to je jeho podstata, preto je dôraz 

kladený na prežívanie, na proces. Čo je však tento proces? „Předpoklady modu bytí jsou 

                                                 
279 JUNG, C. G. Člověk a duše, str. 34. 
280 tamtiež, str. 25. 
281 Jedná sa predovšetkým o Frommove diela z posledného obdobia, a to Mít nebo být? a Umění být. 
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nezávislost, svoboda a existence kritického rozumu. Jeho podstatným znakem je aktivita, ne 

však ve smyslu povrchní zaneprázdněnosti, ale aktivita vnitřní, tvořivé užívání vlastních 

lidských sil; znamená to být aktivní, projevovat se podle svých možností, talentu, množství 

všech darů přírody, kterými jsme, každý, i když různou měrou, jako lidské bytosti vybaveni. To 

znamená obnovovat se, růst, rozkvétat, milovat, překračovat izolovanosti vlastního já, zajímat 

se, ‘naslouchat’, dávat. Žádný z těchto prožitků však nemůže být vyjádřen slovy. Slova jsou 

nádoby plněné zkušenostmi, které však přes ně přetékají. Slova poukazují na zkušenost; 

zkušeností ale nejsou. V okamžiku, kdy vyjadřují, co zažívám, včetně myšlenek a slov, zážitek 

je pryč, vyschl, odumřel, je pouhou myšlenkou. Tudíž bytí je slovy nepopsatelné a sdělitelné 

jen spoluprožíváním zážitku. Ve vlastnické struktuře rozhoduje mrtvé slovo, ve struktuře bytí 

je rozhodující živý a nepopsatelný zážitek.“282 Dodajme, že slová ako spôsob reči sú tým, čo 

na živú skúsenosť poukazuje. To je ich význam. Preto vo vžití sa do príbehu ožívajú i slová, 

a to je bytie, ktoré je zdieľateľné druhými ako jedno spoločné. Fromm si všíma, ako sú tieto 

dva spôsoby vzťahovania sa ku svetu zakotvené v našej reči. Živá aktivita spočíva v v živote 

ako procese. Veď slovo „byť“ je slovesom, je pohybom, je dejom a ako také je svojou 

podstatou časové.283 O aký čas sa v spôsobe bytia jedná? „Modus bytí existuje jen zde a nyní. 

Modus mít existuje jen v čase: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. ... Bytí neprobíhá mimo 

čas, ale čas není rozměr, který vládne bytí. Malíř musí zápasit s barvou, plátnem, štětci, 

sochař s kamenem a dlátem. Nicméně tvůrčí akt, jejich ‘vize’ toho, co začínají tvořit, 

překračuje čas. Přichází na mysl v záblesku nebo záblescích okamžiku, čas ale není ve vizi 

prožíván. … Totéž platí pro každý projev bytí. Prožitek lásky, radosti , pochopení pravdy 

neprobíhá v čase, ale jen tady a teď. Toto zde a nyní je věčnost , tj. bezčasovost. Věčnost však 

není, jak se mylně chápe, nekonečně prodloužený čas.”284, 285 

        Spôsob „byť“ sa u Fromma ukazuje ako protipól vlastníckeho spôsobu existencie. Nie je 

možné mať k milovanému človeku nesmiernu lásku. Je možné ho milovať, je možné byť 

zamilovaný, prežívať lásku, ale mať, mať nemôžeme nič. Čím menej máme, tým viac sa nám 

otvára možnosť milovať.286 Preto byť vyžaduje vzdať sa vlastného sebectva, vlastného 

egocentrizmu, stať sa prázdnymi, naivnými, v istom zmysle chudobnými. Vložiť sám seba, 

                                                 
282 FROMM, E. Mít nebo být?, str. 72. 
283 Stojí za povšimnutie, že podstatné meno „bytie“ je stredného, neosobného rodu. 
284 FROMM, E. Mít nebo být?, str. 101. 
285 Fromm vychádza z vlastnej, bytostnej skúsenosti prežívania času. Napriek tomu ešte neuchopil čas a večnosť 
filozoficky. V kapitole venovanej Heideggerovej fundamentálnej ontológii ukazujeme, že človek je pôvodne čas. 
Je procesom, pohybom tak, ako to formuluje Fromm. Tento pohyb samotný však zároveň znamená čas. Čas 
pôvodne je trojjedinosťou minulosti, prítomnosti a budúcnosti ako tento pohyb a proces, nie ako čas vonkajší, 
čas Aristotelský, podľa ktorého sa riadime. Je pozoruhodné, že napriek tomu, že Fromm tematizuje otázku bytia 
a takisto času v bytí, v jeho diele sa prakticky nestretávame s odkazom na Heideggera. 
286 FROMM, E. Mít nebo být?, str. 42. 
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vlastné otázky prebúdzajúce sa z dialógu, vlastnú naivitu do hry. Klaun je ten, kto si dovolí 

sám seba vložiť do obecného smiechu či výsmechu. On je tým, ktorý prebúdza  fysis svojich 

pozorovateľov. Po smiechu však zostáva nejasná zádumčivá otázka pravdy o nás, ktorú 

sprítomnil a dal nahliadnuť. 

        Vzdať sa vlastného ja je úloha najťažšia, pretože od ja máme najmenší odstup. Preto sme 

sami sebe najťažšie nahliadnuteľní, a preto má vzťahová psychoterapia, individuálna či 

skupinová, svoje jedinečné opodstatnenie. Vzdať sa seba samého a otvoriť sa bytiu 

neznamená len vzdať sa vecí, ktoré mám. I veci môžu byť spravované bytostne. Vzdať sa 

znamená neľpieť. Znamená to vzdať sa toho, na čom si zakladáme. Jedná sa nielen 

o vlastníctvo materiálne, ale predovšetkým duševné, či dokonca duchovné či náboženské. Len 

v tomto odosobnení je možný skutočný zážitok radosti, pretože  radosť je svojou povahou 

spojením, bytím u spoločnej veci. Vec obdarúva vzájomné spojenie slobodou a radosťou, 

ďalším otvorením vedomia pre tento svet. Stretnutie u veci je to skutočné bohatstvo, majetok, 

alebo ako to vyjadruje Fromm  s poukazom na Goetheho Fausta:287 

Majetek 

Vím, že mi nic nepatří 

než myšlenka, která nerušeně 

vyvěrá z mé duše, 

a každý příhodný okamžik, 

jejž mi dobrotivý osud 

dopřává do dna vychutnat. 

        Modus vlastnenia sa výrazne prejavuje v otázke smrti. I tuto existujú dva základné 

spôsoby, ako k nej pristupovať. Strach zo smrti je úmerný tomu, ako ľpieme na svojom 

živote. Strach teda nevyviera z toho, že umrieme, ale z toho, že stratíme to, čo máme. Svoje 

telo, svoje ja, svoje vzťahy, svoju identitu, svoje dielo. Náš tvar a jedinečnosť sa stratí 

v „bezmedznu“. Existuje len jedna cesta, ako sa zbaviť strachu zo smrti, a to je neľpieť na 

živote, neprežívať svoj život ako majetok. „V témže rozsahu, v jakém žijeme v modu MÍT, se 

bojíme smrti. Žádné rozumové vysvětlování nás strachu nezbaví. Může být ale zmírněn – 

dokonce ještě v hodině smrti – opětovným potvrzením našeho pouta k životu opětováním lásky 

druhých, která může rozdmýchat naši vlastní lásku...Poučení jak umírat je opravdu totéž jako 

poučení o tom, jak žít.“288 Smrť a strach z nej sú príležitosťou k tomuto zásadnému otrasu 

a obratu. Sila smrti sa prejavuje práve v tom, že ako posledná možnosť v sebe nesie potenciál 

                                                 
287 tamtiež, str. 23. 
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tohto absolútneho otrasu, aby ešte v poslednej sekunde zostala možnosť otvoriť sa tomu, čo je 

v našom živote i živote vôbec zásadné.  

        Otvorenosť pre svet je bytím samotným, jeho povahou. V našej otvorenosti sa ako bytie 

stretávame s bytím. Je neviditeľným spojivom nerozlučne spoločného, ktoré sa odohráva 

v spoločnom čase a u vecí jedného sveta. Ako vyzerá táto otvorenosť? „V tomto stavu si 

člověk uvědomuje nejen to, co potřebuje pro přežití či uspokojení vášní, ale i sám sebe a svět 

(lidi a přírodu) kolem sebe. Přitom nevidí matně, ale jasně povrch i s jeho kořeny. Svět se 

stane plně reálným; každý detail sám i ve svém sestavení a struktuře se stane smysluplnou 

jednotkou. Máme pocit, jako by závoj před očima, jehož existenci jsme dosud nepoznali, byl 

náhle pryč. ... Mnohokrát jsme viděli tvář člověka, příbuzného, přítele, spolupracovníka. 

Jednoho dne, z nám nepochopitelných důvodů, najednou v jeho tváři uvidíme nový výraz. Je 

to, jako by na sebe vzal novou dimenzi. Pro nás přišel plně k životu (i ve své neživotnosti, 

pokud to je jeho případ). Vidíme s mimořádnou jasností a rozlišením realitu. Vidíme v ní 

člověka, ne jeho ‘problémy’, minulost, nic, co by nás vedlo k teoretickým úvahám, vidíme 

právě jeho ‘takovosti’. Ať je zlý či laskavý, silný nebo slabý, brutální či něžní, najednou je to 

pro nás on  a jeho tvář zůstává v naší mysli. Už na něj nemůžeme myslet nedotčeně, zastřeně, 

distancovaně, jak se nám jevil dříve.“289 

        Fromm, ovplyvnený zen budhizmom, vypracoval v rámci umenia byť niečo, čo môžeme 

nazvať systematickou starosťou o dušu. Jedná sa o jednotlivé kroky, ktoré majú uvoľniť 

väčšiu otvorenosť pre svet i svoju tvorivú aktivitu v ňom. Kroky sú nasledovné:290 

1) chcieť jednu vec – chcieť jednu vec predpokladá vedieť sa rozhodnúť, vytknúť si 

jeden cieľ, čo predpokladá vyjasnenie svojej vôle. Prakticky to znamená, že ľudia by 

nemali byť v práci riadení technicky a normatívne, ale mali by na chode svojej práce 

participovať vlastným rozhodovaním 

2) byť bdelý – znamená vnímať veci tak ako sú, bez premýšľania, uvedomovať si jeden 

druhého bez vzájomných predsudkov, byť tak otvorený, aby sme druhého postihli tak 

aký je 

3) uvedomovať si – uvedomenie je poznanie, vedomie v stave zaostrenej pozornosti. Má 

teda blízko k významu odhalenia niečoho, čo nie je obyčajne celkom obvyklé alebo 

očakávané. Táto schopnosť sa dá trénovať napríklad konkrétnymi cvičeniami na 

uvedomovanie si pohybu. 

4) sústrediť sa – jedná sa o zlepšenie schopnosti koncentrácie v každodenných 

záležitostiach. 
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5) meditovať – základná príprava pre učenie sa umeniu byť  

        Celá tradícia humanistickej psychoterapie je postavená ako protiklad k prevládajúcej 

tradícii technického a metodologického ponímania človeka v psychoterapii. A to najmä 

v psychoanalytickej a kognitívno behaviorálnej. Výsledkom je, že človek začína byť 

ponímaný ako celok vo svojich vzťahoch a akýkoľvek redukcionizmus a scientizmus je 

odmietaný. Rešpekt k celku sa zakladá na rezerve k tomu, čo nemusíme svojim porozumením 

obsiahnuť. Človek je „viac ako“. Humanistická tradícia si taktiež uvedomuje, že človek žije 

vo svete zmyslu, že jeho potrebou je zmysluplný život, pričom v jeho základnej možnosti 

spočíva sloboda k nemu, schopnosť rozhodnúť sa pre to, čo ako zmysluplné v súlade so sebou 

prežíva. Súlad so sebou predpokladá pozitívny potenciál, pozitívnu podstatu človeka a návrat 

k nej, pokiaľ výchovnými podmienkami či osobnými voľbami bola potlačená. Preto je dôraz 

kladený na realizáciu toho, čím človek ako pozitívne založená bytosť vždy už je, na jeho 

možnosti. Tieto presvedčenia však vyplývajú viacmenej intuitívne, z osobnej skúsenosti 

a následne empiricky. V tradícii, ktorá nemá pevné filozofické korene.  

 

 

4.4 Abraham Harold Maslow a Carl Ransom Rogers 

 

        Maslow a Rogers nezakladajú svoje teórie na filozofickej analýze bytia. Vymětal 

dokonca tvrdí, že filozofický základ Rogersovej teórie je jej najslabším článkom 

a s ontologickým stanoviskom sa vo filozofickom význame u neho nestretneme.291 

V neskoršom vývoji rogeriánskej psychoterapie sa jej teória stále viac opiera 

o fenomenologické korene, ako to ukazuje napríklad Schmid.292 Maslow i Rogers sa 

odvolávajú a stavajú svoju teóriu okrem iného na fenomenologickom prístupe.293 Z 

fenomenológie, z ktorej čerpajú, však prijímajú len malý vymedzený úsek, a to jej poukaz na 

jedinečnosť pohľadu človeka na svet. Preto obaja zdôrazňujú schopnosť a potrebu terapeuta 

vidieť svet klienta jeho očami. Zdá sa, že ostatok fenomenologických kontextov im zostáva 

uzavretý, i keď v intuitívne formovaných záveroch ich teórií, ktoré Rogers i empiricky 

overuje, ich potvrdzujú. Chýbanie filozofických koreňov u Maslowa sa prejavuje i v tom, že 

vo svojom odkaze na ich potrebu sa odvoláva na rôzne, vo svojej podstate odlišné koncepcie. 

Na jednej strane preferuje už spomínané fenomenologické hľadisko, na strane druhej 
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292 SCHMID, F. P. Back to the client: A phenomenological approach to the process of understanding and 
diagnosis. 
293 U Rogersa je to ešte najmä vplyv Bubera a Kierkegaarda. 
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zdôrazňuje ľudskú osamelosť vychádzajúcu z existenciálnej filozofie, predovšetkým Sartra. 

Poukazuje na to, aké dôsledky priniesol Descartov subjekt objektový rozvrh, kritizuje 

scientistický a pozitivistický postoj, na druhej strane však pripúšťa, že každý z nás má 

základnú, biologicky založenú ľudskú povahu.294 

        Prínos oboch však spočíva v tom, že ukazujú, ako sa človeku otvára svet, keď sú 

bytostne otvorení, keď sú otvorení bytiu, logu. Maslow to ukazuje na príklade tzv. 

sebaauktualizovaných ľudí, Rogers na príklade procesu, ktorým klient v psychoterapii 

prechádza. Z charakteristík sebaaktualizovaných ľudí, ktoré poukazujú i na fenomén zdravia, 

vyplýva, že skrz otvorenosť medzi človekom a svetom bytie akoby plynie. Plynie skrz našu 

spontánnosť. Človek je schopný viac akceptovať, vidieť bohatstvo skutočností i možností 

a zároveň mu rozumieť. 

        Maslowova teória psychológie bytia sa viacmenej  týka problematiky ega a jeho 

otvorenosti pre svet, otvorenosti pre bytie. Preto Maslow  rozoznáva vo fenoménoch, akými si 

poznanie, hodnoty a láska tzv. D-oblasť (deficientnú, nedostatkovú) a B-oblasť (bytostnú, 

rastovú).295 Náš vzťah ku svetu sa dá popísať z pohľadu týchto dvoch oblastí. Buď dopĺňame 

to, čo nám neustále chýba, svet i druhý sa nám javí z pozície účelu a nášho nedostatku, alebo 

naopak sa stretáme so svetom tak silne, že v tomto stretnutí zabúdame sami na seba 

a zotrvávame, Husserl  by dodal, pri veci samej. „Moje zistenia naznačujú, že pri normálnom 

vnímaní sebaaktualizujúcich ľudí a pri príležitostných vrcholových zážitkoch priemerných 

ľudí vnímanie môže byť relatívne ego-transcendujúce, sebazabúdajúce, bez ega. Môže byť 

nemotivované, neosobné, bez túžby, nesebecké, nie také, čo potrebuje, s odstupom. Možno 

povedať, že stredom zážitku vnímania môže byť skôr predmet než  ego.“296 Sme plne pri nej, 

s ňou, splývame s ňou v jednom bytí a toto splynutie je zároveň základom našej identity. 

V bytí nechávame byť, tzv. B-poznanie je typické tým, že nepoznávame úplne aktívne, 

nevyhľadávame aktívne. Poznanie prichádza samo tým, že sa mu otvárame, že ho nechávame 

k sebe prísť. „Konkrétne ide o to, že vnímanie môže byť skôr nevyžadujúce ako vyžadujúce, 

skôr premýšľavé než násilné. Môže to byť pokora pred prežívaním, nezasahovanie, skôr 

prijímanie než branie. Necháva vnímaný objekt samým sebou.“297 I Rogersov i Maslowov 

prístup je založený na prežívaní. Prežívanie je ten čas i priestor v ktorom sa otvára i uzatvára 

bytie samotné. Preto i existenciálna a humanistická terapia kladie dôraz na to, čo klient cíti. 
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V cítení, v prežívaní je on sám i jeho potenciál otvorenosti ku svetu. Svet sa napokon vo 

vrcholnom zážitku objaví ako celok, ako svet jeden, a ten, do ktorého nerozlučne patríme.  

        Maslow vo svojom výskume vrcholných zážitkov a sebaaktualizovaných ľudí popisuje 

bytostný stav v konkrétnych kategóriách. To, pri čom zostal Heidegger  analyticky, to 

znamená čo svojou analýzou bytia zistil ako predpoklad etiky a morálky, Maslow  i Rogers 

pomenúvajú skrz zážitok, skrz výpovede ľudí, ktorí žijú bytostne, v plnosti svojich možností. 

S Rogersom sa spoločne zhodujú, že ľudská podstata je v základe dobrá. Je tu niečo, čo ako 

vec sama čaká na stretnutie, na prijatie, na svoje vykúpenie. Sme to my sami. Byť sám sebou 

znamená odhodiť masku, priblížiť sa k sebe cez nános svojej neautenticity, prijať sa taký, aký 

som. Tento zážitok je zároveň odkrytím celku sveta. Zážitok, ktorý prebúdza pokoru. My 

v sebe už od narodenia nesieme potenciál k otvorenosti pre svet, k sebarealizácii svojich 

možností. To, čo Rogers  nazýva aktualizačnou tendenciou, základným vnútorným 

potenciálom pre rast, ktorý je v zásade pozitívny, je v Heideggerovej analýze starosť. Čo to 

znamená filozoficky? Analýzu predkladá Růžička  v poukaze na termín duševnej energie.298 

Rogers pomenúva to, čo je svojou podstatou Hérakleitovo fysis a čo neskôr Aristotelés  

špecifikuje ako entelecheia.299 Entelecheia patrí okrem telos, dynamis, energeia a arché 

k základným kategóriám pohybu. Znamená činnosť, činnú podstatu, ktorá smeruje 

k dokonalému cieľu. Tento uskutočňujúci pohyb sa deje pomaly a tým, čo je podstatou bytia. 

Naša energia, uskutočňovanie svojej prirodzenosti, potrebuje tento vnútorný účel, ktorý vedie 

k účelu životnému a celkovému, k telos skrz naše možnosti, skrz dynamis.  

        Maslow, a najmä Rogers,  svojimi analýzami prispievajú k porozumeniu nielen toho, ako 

človek jest, ale i ako a čím sa človek otvára sebe, vzťahom i svetu, teda samotnému bytiu. 

V podobe empatie, autenticity a prijatia vidíme, že to, čo otvára ľudské bytie 

v psychoterapeutickom (i ľudskom) vzťahu, je spolubytie majúce charakter toho, že človek 

pri druhom stojí v jeho prežívaní (empatia), to znamená v jeho autenticite a zároveň či práve 

preto zostáva sám sebou. Je to spolubytie blízkosti z centra svojej osoby. Kongruencia, bytie 

sebou samým zároveň s rozšírením svojej hranice a vpustenie zážitkového sveta do seba 

samého.  

        Čo je prijatie? „Vstup do vztahu musí být založen ve vstupu do intencionality daného 

člověka. Musíme nejdříve se otevřít zvláštnosti toho druhého, musíme nechat tuto zvláštnost 

na nás samotné dopadnout, musíme ji přijmout, byť by byla sebevíc podivná a nám 

odporující. Tím druhého otevřeme, vlastně mu jaksi ‘povolíme’ jeho vlastní zvláštnost a 
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teprve pak krůček po krůčku můžeme sledovat jeho intencionální propletenost.”300 To je 

princíp Rogersovho fenomenálneho poľa. Základným predpokladom porozumeniu reči alebo 

tiež zmyslu, čohokoľvek alebo kohokoľvek, je otvorenosť k, otvorenosť voči. Aby sme však 

vstúpili do horizontu toho, kto alebo  čo k nám prehovára, bez predsudkov, ktoré by nám 

zmysel povedaného mohli zredukovať, či úplne zakryť, aby teda mohlo dôjsť k odkrytiu veci 

samej, toho „o čo beží“, je potrebné vstúpiť do osobného vzťahu. Domnievame sa, že 

predpokladom tohto vstupu do vzťahu, tejto otvorenosti, je prijatie.  

        Etymologický význam slova vychádza z latinského accipiō.301 Toto sloveso odkazuje 

taktiež k poznávaniu a počutiu, ako aj k porozumeniu. Accipiō znamená tiež vítať, ale aj 

utrpieť. Je to i prijatie rizika. Latinský slovník nás taktiež odkazuje aj k iným výrazom tohto 

slova, ktoré majú rovnaký koreň slova, ktorý znamená jať, chytiť, uchopiť, avšak rozdielnu 

predponu. Tak prijatie môže byť okrem slovesa accipiō aj excipiō (vybrať niečo z niečoho; 

oslobodiť), suscipiō (podchytiť;  uznať za vlastné; ujať sa, či k sebe vziať; či recipiō (opäť sa 

ujať;  vyslobodiť; zachrániť). Znamená to, že človek sa ujíma človeka, vyberá ho z jeho 

upadnutia do jeho ľudstva, a vyberá ho práve v tomto bytostnom postoji. Bytostné je 

bezvýhradné. V psychoterapii, a to predovšetkým rogersovskej psychoterapii, sa prijatie spája 

s akceptáciou ako bezvýhradným prijatím, ktoré je základným postojom, v ktorom je terapeut 

voči pacientovi úplne otvorený, ústretový a prijíma ho bezvýhradne ako hodnotnú bytosť 

zasluhujúcu si úctu a rešpekt. Predstavuje bytostné pritakanie druhému a jeho potvrdenie.302 

        Akceptovať znamená prijať druhého z princípu ako blížneho, tvrdí Vymětal.303 Blížny je 

pritom ten, kto je mi blízky ako človek, ten, s ktorým tvorím alebo môžem vytvoriť ono 

spolu. Výraz prijatie má v latinčine ešte jeden výraz. A tým je comūnio. Latinské communicō 

znamená robiť s niekým  niečo spoločné, deliť sa s niekým o niečo, zverovať sa a dopriať, dať 

niekomu niečo. Communicatiō je okrem oznámenia aj účasť, tj. silná vnútorná spätosť 

s niekým na niečom. Tak je commūnicātor účastník a spoločník a communicātus hosť, ktorý 

je vítaný ako blížny.  Opäť sa tu opakuje motív spoločného, a pritom vľúdneho a láskavého, 

ktoré upevňuje a posilňuje. Špaňár, Hrabovský ďalej uvádzajú, že hlavný význam  slova 

communiō je upevniť, posilniť. Ak sú osoby commūnis, sú vľúdne a láskavé a majú zmysel 

pre spoločné, pre celok.304 Commūnitās je spoločenstvo, ale tiež zmysel pre neho, družnosť, 

láskavosť a vľúdnosť. Základom komunikácie je tak commūnio, ako prijatie druhého v jeho 
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najhlbšej podstate. A toto prijatie je pritom láskavé a otvárajúce, tj. autentické. Iba tak sa totiž 

utvorí autentické spolu. Problém komunikácie vzniká tam, kde je problém byť prijatý a prijať, 

no predovšetkým vtedy, keď neprijímame sami seba. Vlastné neprijatie, neláska k sebe 

samému tak stojí voči plnej bytostnej otvorenosti k sebe a tým aj k druhým. Starosť, ktorá 

v sebe toto prijatie zahŕňa je v prípade prijatia seba samého starosťou o seba ako o akúkoľvek 

inú bytosť, ktorej venujeme svoju lásku. 

        Problematika neprijatia seba samého je problematikou viny, hanby a bolesti 

vychádzajúcej z neprijatia nás našimi najbližšími. Následný život je však životom v ukrývaní, 

zakrytosť, ktorá je v širokom zmysle slova klamstvom, životom v zabudnutí a zdaní, ktoré je 

základom všetkej psychopatológie. Prijatie seba tak súvisí s prijatím vlastnej hanby, viny a s 

prijatím bolesti z najbližších vzťahov. Potlačením určitých životných možností, ktoré sú nám 

vlastné, ich odmietnutím sa odmieta a potláča celok, celý náš životný horizont, životný 

zmysel sa vytráca. Životný horizont sa zužuje na to, čo je akceptované  autoritami, z 

vlastného sa stáva prevzaté a z prevzatého vlastné. To je základ zabudnutia. Zúžený životný 

horizont a uzavreté možnosti spôsobujú zúženie zmyslu pre prítomnosť, citlivosť a 

porozumenie pre významy. “Vieme” to, čo sa má a čo sa nemá, žijeme neosobne a 

neautenticky, preto to emocionálne otupenie či v živšom prípade duševná bolesť.  Problém 

komunikácie nastáva, keď sa vytráca zmysel pre zmysel, keď sa poruší naša intencionalita ku 

svetu, keď sa ruší slobodné spolubytie.  

        Problémom dnešného človeka je narcizmus, tvrdí Fromm.305 Tento psychoanalytický 

termín znamená orientáciu človek na seba v zmysle neustálej potreby sebapotvrdzovania, a to 

aj konaním dobra, ktoré však nie je primárne orientované na potreby druhých a ich potreby 

slobody. Človek zostáva uzatvorený v sebe, druhí sú prostriedkom k sebapotvrdeniu. Problém 

narcizmu je problémom toho, že človek v druhých vidí to, čo sa ho dotýka, to, kde je 

zraniteľný, to, kde nemá odstup. Tieto individuálne citlivé miesta máme všetci, s väčším či 

menším odstupom k nim. Problém nastáva, ak sa narcizmus zasahuje ja ako celok bez 

schopnosti nahliadnutia a odstupu.  

        Problém komunikácie je tak problémom egoity, problémom ja. V istom zmysle môžeme 

v súvislosti s narcizmom hovoriť aj o kríze dnešnej európskej kultúry, ktorá je orientovaná na 

sebapotvrdenie a sebapresadzovanie. 

        V komunikácii ide o odkrytie zmyslu toho, o čom je reč, pričom sa nejedná iba o obsah 

povedaného, ale aj o formu. Zmysel výčitky ohľadne niečoho na prvý pohľad bezvýznamného 

môže byť výčitkou ohľadne nedostatočného pocitu starosti vo vzťahu, málo pozornosti a pod.. 
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Vyplýva z toho, že jej hlavným cieľom nie je predávanie informácií, ale porozumenie veci, o 

ktorú v komunikácii ide. Stretnúť sa u veci znamená pomaly ju rozkrývať, dostať ju do 

neskrytosti, čo nie je nič iné ako pravda, podstata vzájomnej chvíle, grécka alétheia. A to je 

proces, pohyb, ktorý sa stáva pohybom vďaka tomu, že do dialógu vstupujeme s otázkami, že 

sa chceme dozvedieť pravdu o tom, čo nás oslovuje. Dialóg otázky musí prebúdzať, aby sa 

dialógom stal. V takto ponímanej komunikácii nejde o sebapotvrdenie, víťazstvo správnym 

vyargumentovaním vlastného postoja. Ide o vec samu, o pravdu veci, o ktorej sa pojednáva, a 

ktorá odkrýva zmysel, nie o nás. To je skutočný pohyb, ktorý môžeme uskutočniť. Pôvod 

komunikácie je v udržovaní pohybu, gréckeho fysis. Tak filozoficky problém prijatia súvisí 

s fysis. Výkon bytostného pohybu, výkon existencie, ktorý je výkonom „vy-vstávania“ do 

svojho jedinečného tvaru, ktorý je zároveň „vy-vstávaním“ do neohraničného horizontu bytia, 

je pôvodným prijatím. Človek je prijatý, keď zažíva svoj základ, keď prežíva svoje bytie. 

Dodajme, keď ho prežíva v prijatí v spoločenstve blížnych, či v okamihu blízkosti priateľa.     

        Akceptácia, bezvýhradné prijatie, patrí k fenoménu domova. Je to Patočkov pohyb 

zakotvenia. Doma sme tam, kde sme druhými prijatí. Domov je spoľahlivým, bezpečným a 

istým miestom, s ktorým sme oboznámení a ktorý nám mimo iné dovoľuje byť sám sebou.  

        Autenticita, alebo tiež kongruencia, je významným Rogersovým i vôbec 

psychoterapeutickým pojmom. Čo jest autenticita? Je auto-ens, vec sama o sebe, vec vlastná 

sama sebe, ako ukazuje Palouš.306 Život v autenticite je tak životom v súlade so sebou, vo 

vernosti sebe samému a svojmu prežívaniu. Môžeme sa však pýtať, či človek, ktorý je verný 

svojmu prežívaniu  nemusí sám zostávať v klame? Antropologická analýza Oidipovho 

príbehu, ako ju podáva Růžička by nasvedčovala, že tomu tak môže byť. Oidipus bol sám 

autentický, sám išiel do rizika toho, že sa dozvie o svojom osude otrasnú pravdu. Sám, aj keď 

autentický, zostával nevedomý. Autenticita ešte nezaručuje život v pravde. Ale sme 

presvedčený, že je jeho predpokladom. I Oidipus sa dozvedel pravdu svojho života skrz svoju 

autenticitu. Autenticita tak ešte neznamená neskrytosť, i keď sa ňou môže stať. Je 

predpokladom odkrývania a porozumenia súvislostí, v ktorom ako jedinci sme bytostne 

vsadení do celku sveta a najbližších vzťahov. Človek, i keď autentický, môže zotrvávať vo 

vleku neslobodných vzťahov minulosti. Autenticita ako život v pravde neznamená len 

otvorenosť toho, čo človek prežíva smerom von k druhým, ale taktiež k sebe dovnútra. 

Otvorenosť k sebe dovnútra je porozumením toho, čo prežíva, porozumenie súvislostiam 

svojho života. 
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        Na sklonku života Rogers pripustil, že existuje niečo, čo empatiu, autenticitu i prijatie, 

tieto tri podmienky terapeutického vzťahu, zastrešuje do jednotného celku. A tým je 

prítomnosť. Prítomnosť ako pôvodná otvorenosť pre svet. Či sa jedná o geštalt terapiu, 

dasainsanalýzu či rogeriánsku terapiu, všetky zdôrazňujú proces, zdôrazňujú to, čo sa 

odohráva tu a teraz. Tu a teraz sa odohráva život, tu a teraz je príležitosť k otvorenosti pre 

svet, pre prítomnosť. 

 

 

4.6 Viktor Emanuel Frankl  

 

        Frankl sa podstatne priblížil porozumeniu ľudskej existencii, pričom toto sa začína pevne 

opierať o filozofické korene prirodzeného sveta. Franklova logoterapia je založená na 

porozumení bytia. Jednak vyplýva zo skúsenosti koncentračných táborov, ktorými prešiel. 

I táto skúsenosť otvára bytie, a to podstatne v niekoľkých smeroch. Človek je bytosť 

slobodná. I v situácii koncentračného tábora, keď je zbavený všetkého majetku a je 

systematicky zbavovaný svojej dôstojnosti, mu zostáva možnosť slobody. Nielenže z nej žije, 

ale paradoxne, z nej sa mu v utrpení otvára i samotná hodnota bytia. I v tejto situácii ostáva 

voľba, aký postoj k tejto situácii zaujmeme. Človek nie je slobodný od podmienok, ale je 

slobodný k tomu, aby k nim zaujal stanovisko. Frankl  zakladá logoterapiu na presvedčení, že 

to, bez čoho život nie je možný, je zmysel. Vôľa k zmyslu je hlavným motívom života, 

hlavným motívom akéhokoľvek správania. I páchané zlo, i nedeľná neuróza, i nezmyselnosť 

života sa ukazujú ako privácia tejto prvotnej potreby. Našim údelom je odkryť zmysel nášho 

života spočívajúci v každodenných činoch a vzťahoch, vo veciach malých. Zmysel sa odkrýva 

v dialógu, oslovuje a prichádza zo sveta ako spoločná vec. Frankl dokonca tvrdí, že život je 

koniec koncov výsluch. Kladie nám otázky a my odpovedáme. Život sú vážne otázky 

a odpovede. Preto je zmysel i údel života byť zodpovedným.307 

        Šťastie je odovzdaním seba volaniu zmyslu. To je skutočnou sebarealizáciou. Tá 

nespočíva v sebe samom, ale v miere, v ktorej sa zmysel naplňuje. Preto je šťastie vedľajším 

produktom, preto sa dostavuje, keď naňho nemyslíme a keď naňho nečakáme. Dostavuje sa 

vtedy, keď spoločne s druhým naplňujeme spoločný zmysel danej situácie, keď sme u veci 

samej, ako nás na to upozorňuje Husserl. Dostavuje sa v zabudnutí na seba v prospech 

naplnenia toho, čo nás i hodnotu vo svete napĺňa. Podstata človeka tak spočíva v tom, že je 

schopný sebapresahu, transcendencie, a to na pozadí toho, čo mu ju umožňuje, a to je sloboda. 
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Sloboda je takej povahy, že skrz ňu sme schopní vlastného sebeodstupu, sme schopní 

porozumieť sami sebe i svetu, v ktorom sme. „Být člověkem znamená vždy už být zaměřen 

a nastaven na něco nebo někoho, být oddán nějakému dílu, jemuž se člověk věnuje, nějakému 

člověku, jehož miluje, nebo Bohu, jemuž slouží.“308 Dodajme, že do tohto okruhu starosti 

spadá i človek sám pre seba. I starosť o seba ako k blížnemu patrí k láske k sebe samému. 

Vyhľadanie psychoterapeuta patrí k tejto starosti. Láska k sebe, tak ako i láska k druhému, 

spočíva v starosti o seba ako o dôstojnú bytosť.  Fromm (1997) dodáva, že láska je aktívna 

starosť o slobodný rast toho, čo milujeme. V tomto prípade do tohto okruhu spadáme tak, ako 

i iný človek, o ktorého túto starosť máme.    

        Človek je oslovovaný hodnotami, ktoré môže a má naplniť. Oslovenie je napätím medzi 

tým čo je a tým, čo byť môže, či dokonca byť malo. Človek je ten, ktorý neustále rozhoduje, 

ktorý odpovedá. Preto podstatou existencie a zmyslom ľudského života je zodpovednosť. 

Zodpovedným je človek pre naplnenie hodnôt a zmyslu. Avšak sloboda spočíva vo výbere 

možností. Človek rozhoduje neustále, čím je a čím v najbližšom okamihu bude, pričom sú 

v ňom možnosti dobrého i zlého.  

        Jednotou človeka a sveta, opäť poukázaním na logos, ktorý Frankl chápe ako oblasť 

zmyslu a hodnôt, prekonáva subjekt objektový rozvrh i vôľu k moci.309 Tvrdí a potvrdzuje, že 

vôľa k moci i vôľa k slasti sa objavujú práve vtedy, keď je frustrovaná voľa k zmyslu, ako 

jeho kompenzácia. Čo sa týka subjekt objektového rozvrhu, varuje pred akýmkoľvek 

determinizmom. Ten je nihilizmom dneška. Pôvodným prerušením vzťahu k celku sveta, 

k zážitku bytia, sa prerušil i vzťah k hodnotám. To je pre Frankla  pravý zdroj existenciálneho 

vákua. Zabudnutie na hodnoty však ešte nevylučuje ich prítomnosť. „Na druhé straně jsme 

přece vyšli z toho, že dílčí příčina ztráta tradic je základem existenciálního vakua – nemusí 

s tradicemi vymizet také smysl, jejž prostředkují? Z jednoduchého důvodu nikoli, protože se 

mizení tradic nedotýká v žádném případě smyslu, nýbrž pouze hodnot. Smysl zůstává rozpadu 

tradic ušetřen. Smysl je totiž vždycky jen něco jedinečného a neopakovatelného, co má být 

vždycky teprve odkryto, zatímco hodnoty jsou smyslové univerzálie, které jsou obsaženy nikoli 

v jednorázových, jedinečných situacích, nýbrž v situacích typických, opakujících se, které tedy 

vyznačují lidské podmínky. Život může zůstat rozhodně také tehdy smysluplný, i kdyby zmizely 

všechny tradice světa a nezůstala ani jediná obecná hodnota.“310 Technický redukcionizmus 

človeku odníma váhu jeho rozhodovania. Odníma i jeho slobodu, pokiaľ je jeho správanie 

definované v kategóriách dedičnosti, účelnosti a determinizmu. Technická a objektívna 
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atmosféra sveta tým spôsobuje, že človek sa sám k sebe vzťahuje predmetne ako k objektu. 

Skrz objektívne potvrdené konštrukty rozumieme sebe, svojim blízkym i klientom, skrz 

konštrukt sa nám otvára svet. Konštruktivizmus je tak silný, že i oblasť bytostnú hľadáme 

skrz nepodložené teórie a konštrukty všemožného charakteru. Nebezpečenstvo zvecnenia 

podľa Frankla nespočíva v samotnej technike, v najpodrobnejšej špecializácii. 

Nebezpečenstvo spočíva v tom, ak si špecializácia robí skrz objektivitu nárok na obecnú 

pravdu, to znamená, ak generalizuje. Tým si robí nárok na totálne  vedenie, ktoré má len 

krôčik k vedeniu totalitnému.  V tomto ohľade je Frankl kritický i k samotnej dobe 

i k samotnej hlbinnej psychológii. „Nyní musíme převzít dědictví 19. století: vyzrálá přírodní 

věda vedla k naturalismu a technika k utilitaristickému postoji. Obojí přešlo lidem do masa 

a krve, bylo vštěpováno výchovou a působilo přitažlivým kouzlem, stalo se samozřejmostí – 

zároveň takovou samozřejmostí, která musela podstatně ztížit sebe-porozumění člověka a jeho 

porozumění světu. Člověk se už chápe spíše jako přírodní bytost jak to odpovídá 

naturalistickému postoji a chápe nyní svět už jen jako pouhý prostředek k účelu, jak to 

odpovídá technickoutilitaristickému postoji. Tak si pomocí techniky podrobuje svět; současně 

však, zatímco si ‘podrobil’ svět, stává se člověk sám sobě ‘vyvržencem‘: objektem! Tak 

dochází k paradoxu, že se člověk, tím že se ‘naturalizuje’, de-naturuje; tím, že se chápe jako 

čistá přírodní bytost, přehlíží tedy svou vlastní přirozenost, svou vlastní podstatu. Na druhé 

straně v důsledku degradace světa na pouhý technický prostředek přehlíží nakonec  možný 

a nutný konečný účel. Kdo by se pak divil, dochází-li potom v našem století k velkému obratu: 

k rozpomenutí se na věci bez-prostřední! A to nutně ve dvojím smyslu: je to seberozpomenutí 

se na vlastní bytí (reakce na ztracené vědomí své podstaty) a znovorozpomenutí se na původní 

smysl (reakce na ztracené vědomí konečného účelu vší techniky). Co to je však jiného než 

existenciální otázky? Neboť to, oč nyní jde, je bytí a smysl.”311 Bytie je potrebné odkryť, 

prirodzenosť sa rada skrýva, ako pripomína Hérakleitos.312 Čo je tým zjavným bytím? 

„Zjevné a neutajené je bytí teprve tehdy, jestliže se mu věnuji a oddávám; a toto oddání ma co 

činit s láskou: nikoli náhodou existuje v hebrejštině pro poznání a pohlavní styk totéž slovo. 

(Konečně také podle Schelera předchází akt poznání aktu lásky). Mohl bych říci: věci čekají 

jako nevěsta na toho, kdo nese duchovní jsoucno, na toho, jehož duchovní bytí, jehož celá 

duchovnost spočívá v možnosti ‘být’ ‘při’ věcech – přičemž toto být ‘být při’, tedy poznání, je 

natolik odkázáno právě na logos, že logos věci nositeli duchovního jsoucna vůbec teprve ‘při-

náší’. Z toho všeho by vyplývalo, že je to zřetel z jedné strany na logos a z druhé strany na 
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lásku, který existenciální filosofii tolik chybí. Koneckonců není obojí – logos a láska – nic 

jiného než dva aspekty jednoho a téhož, totiž samého bytí.”313    

        Človek je vrhnutý do sveta hodnôt a zmyslu. Ich naplnenie je jeho údelom a zároveň 

vinou. Preto vina nemusí byť len neurotická, svedomie nemusí byť len výsledkom 

zvnútornených príkazov a nárokov svojich rodičov v podobe superega, ale aj skutočná. 

Zostávame vinníkmi svojich nenaplnených možností. Svedomie je tým, čo nás povoláva 

k naplneniu toho, čo už vždy potenciálne môžeme byť skrz hľadanie a naplnenie zmyslu.  

        Zaujímavým je Franklov  pohľad na čas, pričom túto problematiku ešte nespája priamo 

s problematikou bytia, ako to robí Heidegger.  Balcar predkladá v duchu Franklovej 

logoterapie nasledujúcu úvahu.314 Môžeme sa skutočne zmieriť so svojim životom vtedy, keď 

sa zmierime so smrťou. Vieme, že život je neustálym lúčením, každý prežitý okamih umrie 

a už sa nikdy nevráti. Keď však život sám o sebe zanikne, má vôbec zmysel sa o niečo 

usilovať? Čo by sa však stalo, keby sme neumierali? Mohli by sme každý čin, na ktorom 

záleží, odložiť. Nezáležalo by na tomto teraz a tu. Je to práve konečnosť a nedokonalosť 

života, ktorá nás núti jednať. Smrť je popud k životu, je tým, čo mu dodáva zmysel, preto sa 

zodpovednosť vzťahuje práve k tejto konečnosti. Avšak ako môžeme byť zodpovední za 

niečo, čo sa stráca? Frankl odpovedá, že sme zodpovední za to, čo zostáva. A zostáva všetko 

to, čo sa stalo. To, čo človek učinil, čo človek pretrpel. Zostáva to v minulosti. Z nej nemôže 

nik nič vyňať, zmeniť, zrušiť. Čin je zapísaný do sveta, a ako taký zostáva nezávislý na našom 

vedomí, pamäti či existencii. Áno, všetko je pominuteľné. I veľká myšlienka, i veľká láska 

i život samotný. Ale taktiež večné je všetko! Všetko sa zvečňuje samo sebou, nemusíme sa 

starať o vlastné zvečnenie. Hodnoty odkryté a vytvorené bývalými generáciami, konkrétnymi 

a už dávno zabudnutými ľuďmi minulosti, pretrvávajú. Minulosť je vlastnou skutočnosťou. Je 

výtvorom. Preto keď žijeme, žijeme do toho, čo je vytvorené, žijeme do minulosti. Plánujeme 

svoju budúcnosť len preto, aby sme utvorili minulosť. Svojou dôležitosťou tak volá k našej 

zodpovednosti. Predsa na tom, čo zvolíme teraz v prítomnosti, závisí tvar minulosti. 

Budúcnosť je tak ríšou možností, ktoré sa môžu, ale nemusia uskutočniť. Možnosti v tomto 

zmysle nie sú reálne. Sú možnosťami. Reálnou je minulosť. Budúcnosť v sebe obsahuje prvok 

ničoty, prázdna. Tým na nás nalieha svojimi možnosťami a ich zreálnením, ich uvedením do 

tvaru. Volá po ich záchrane. A na základe tohto je možno pochopiť pominuteľnosť bytia. 

Všetko je prchavé, pretože je to na úteku pred ničotou budúcnosti. Všetko sa bojí budúcnosti 

a prchá do bytia minulosti, do svojej realizácie. A všetky tieto možnosti sa stretávajú v úžine 

prítomnosti, kde túžobne očakávajú svoje vykúpenie skrz naše rozhodnutie. „Úžina 
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přítomnosti, toto úzké místo, které převádí z nicoty budoucnosti do (věčného) bytí minulosti, je 

pak jako hraniční rovina mezi nicotou a bytím hraniční rovinou- věčnosti.“315, 316   

        Frankl sa opiera o filozofické korene analýzy bytia. Sám dokonca tvrdí, že logoterapia 

uvádza ako hľadanie možností zmysluplného života a hodnôt to, čo fenomenológia zaviedla 

do filozofickej reči. Frankl nestavia na analýze bytia, ako to robí dasainsanalýza na podklade 

Heideggerových analýz. Opiera sa však o zistenia fenomenológie, a predovšetkým zistenia 

Schelera, Jaspersa či Kierkegaarda.317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
315 FRANKL, Viktor. Vůle ke smyslu, str. 39. 
316 Frankl tak ako i Rogers ešte nerozumeli človeku ako času, pretože ich teória nebola založená na adekvátnej 
filozofickej analýze času. Človek ako čas sa ukazuje práve ako fysis, ako pohyb ku svojim možnostiam, pohyb, 
ktorému je udelené byť na tomto svete. Bytie je pozadím, na ktorom človek ako súcno, ako čas vyvstáva. 
I večnosť je v takomto ponímaní chápaná inak. Nie je uchovaním, ale je bytím samotným, a rozpoznáva sa 
v živej prítomnosti,  v ktorej je človek plne otvorený celku, z ktorého vzchádza a ktorý ho zároveň presahuje. 
Uchovanie ako večnosť vo Franklovom význame však neznamená len časovú nezničiteľnosť. Uchovanie 
zároveň bytuje, jest v pamäti i v kultúre, pôsobí, i keď nevýslovne. 
317 TAVEL, P. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. 
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5 Prirodzená psychoterapia alebo tiež daseinsanalýza 

 

        Pokúsili sme sa ukázať, ako psychoterapia a výchova spolu nerozlučne súvisia a ako 

princípy psychoterapie pôvodne vychádzajú z výchovy ako starosti o dušu. Prierez dejinným 

určením človeka ukazuje, čo je prirodzenosťou človeka a sveta a ako ich subjekt-objektovým 

rozdelením táto prirodzenosť ustupuje do zabudnutia. Zabudnutie na bytie je zároveň zdrojom 

duševných problémov dnešného človeka. Zostal totiž osamotený, ego sa stalo určujúcim 

a vedúcim princípom ľudských vzťahov i kultúry vôbec. Uväznenie v nárokoch narcizmu je 

následným zdrojom neurotických a iných duševných trápení. Človek totiž nemá voľnosť pre 

slobodné stretnutie s vecami a ľuďmi tohto sveta. Nereaguje slobodne. Naopak, reaguje skrz 

nároky, ktoré na seba má, reaguje skrz svoj strach, skrz v minulosti uviaznuté vzťahy. 

Reaguje skrz to, čo sa očakáva, čo sa má, ako sa má správať on sám podľa svojho, už 

vytvoreného obrazu.  

        Ukázali sme, že psychoterapia v sebe nesie vnútorný konflikt. Jej obsahom a témou je 

prístup k duši, k ľudskej prirodzenosti, k bytiu. Sama však nie je založená na žiadnej 

adekvátnej gnozeológii. Bytie síce tuší a má snahu ho pomenovať, ako sme to v priereze 

ukázali, ale bez adekvátnych základov k nemu pristupuje viac alebo menej z pozície subjekt – 

objektového rozvrhu, čo znamená, že človeku je porozumené skrz teoretický konštrukt, 

terapeut i klient skrz tento konštrukt pracujú i žijú, a predovšetkým je ku klientovi 

pristupované metodologicky. V dejinnom priereze sme sa pokúsili ukázať, že dnešné 

ponímanie techniky i teórie, ako i iných základných atribútov psychoterapie (i vedy obecne) 

stratilo kontakt so svojim pôvodným určením a zostalo uväznené v subjekt – objektovom 

rozvrhu. V priereze o psychoterapii sme sa tiež pokúsili poukázať predovšetkým na súvis 

bytia a času, pretože sa ukazuje, že čas je bytostným určením nášho pobytu na tomto svete. 

Všetka starosť i životný zmysel, či zmysel každodennej situácie vychádzajú z faktu, že náš 

pobyt je časový, že je konečný a že my sami sme bytosťami najvlastnejšie časovými.  

        Doterajšie úvahy si vyžadujú adekvátnu filozofickú analýzu toho, ako človek prirodzene 

na svete existuje, vyžadujú si ontológiu. Len z takejto analýzy, ktorá nie je rozvinutím žiadnej 

dogmy, ale robí si nárok na filozofiu prvotnú, filozofiu problematickú a odkrývajúcu, ako 

človek jest a aký je zmysel tohto jest, môže vzísť psychoterapeutický prístup priliehajúci 

ľudskej duši. Nasledujúce úvahy nemajú byť filozofickou analýzou. V jej prípade odkazujeme 

čitateľa na spomenuté zdroje. Má byť priblížením týchto analýz s ohľadom na z toho 

vyplývajúci prístup k človeku, ktorým psychoterapia je.  
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        Pokiaľ psychoterapia (i výchova) má zostať prirodzenou, musí zodpovedať ľudskému 

založeniu, ľudskej prirodzenosti. Znamená to, že nemá byť postavená na teoretickej doktríne, 

ktorej základy sama nereflektuje. Naopak musí byť postavená na pôvodnej ľudskej skúsenosti 

človeka a sveta. Táto skúsenosť je založená na tom, ako sa nám veci ukazujú. Veci tohto 

sveta, vrátane nás samých, sa javia, vstupujú do svojho zjavu i dopredu určeného tvaru. Každé 

semeno v sebe nesie svoj predstanovený tvar i určenie, pričom je s týmito vlohami vrhnuté do 

práve prebiehajúcich skutočností.  

        Je potrebné sa vrátiť k veciam samým, k problematike toho, ako sa nám veci ukazujú, tj. 

k fenomenológii. Bytie, vzťahovosť i vôbec akákoľvek existencia je možná len na základe 

ukazovania sa, javenia sa navzájom.  Je potrebné sa vrátiť k svedectvu a výpovedi toho, ako 

sa nám svet ukazuje. To rešpektuje každá psychoterapia. Každá však má dopredu vytvorené 

teoretické porozumenie klientovho vnímania sveta. Je potrebné pozrieť sa na tento problém 

bez akéhokoľvek konštruktu, a tým prirodzene. Ak chce byť nová psychoterapia adekvátnou 

prirodzenosti človeka, jej teóriou musí byť tento prvotný náhľad. K veciam samotným! 

A tento náhľad je problém filozofie. To je to, čo dnešná psychoterapia nereflektuje. Jej 

základy i poňatie miesta človeka vo svete vychádza z filozofie (ako každá veda), avšak tá je 

v psychoterapeutických systémoch ponímaná len druhorado a doplnkovo, ako podklad, 

historické dosvedčenie teórie, ktorá je terapeutom vynájdená. Prirodzená teória o človeku 

musí vyjsť z náhľadu toho, ako človek na svete pôvodne jest, ako „bytuje“, aké je jeho bytie.   

        Psychoterapia ako starosť o dušu, je starosťou o životný princíp, o to, čo robí život 

živým. Život znamená, že je živý. Živý znamená, že človek žije, niečo prežíva. Tj. jedná sa 

o jeho prežívanie, o jeho cítenie, o to, čo tvorí jeho vzťah s druhými, so svetom. Toto „živý“ 

znamená proces, priebeh, dej. Ako sme ukázali, pôvodne podstata človeka je fysis, je to 

pohyb. Zároveň je to jeho prirodzenosť. Tento pohyb, to je jeho prežívanie, jeho 

intencionalita ku svetu, to je jeho myslenie a cítenie tvoriace jeden celok. Prežívanie robí 

život živým, je „pre-život“. Aké predpoklady pre túto živosť však musí spĺňať? Pokiaľ 

spočíva podstata človeka v pohybe, o aký pohyb sa jedná? Odkiaľ a kam smeruje? Čím sa 

stáva prežívanie naplneným? 

        Smerujeme k pôvodnej ľudskej skúsenosti so svetom. Tá má viesť k predpokladom, 

ktoré zakladajú adekvátny vzťah človeka k človeku v procese liečby duše. Filozofia je svojim 

založením problematická. Problém, nahliadnutie samozrejmého ako nesamozrejmého je 

základom filozofie. Nahliadnutie či problematizácia však musia prísť z prvotného oslovenia 



 145

zo sveta318, z prvotného napätia, ktoré provokuje  vyjasnenie, riešenie a k nahliadnutie. 

Osloviteľnosť, či prichádza z nás alebo zo sveta, predpokladá ukazovanie sa toho, kto 

oslovuje a toho, kto je oslovovaný, predpokladá otvorenosť a zrozumiteľnosť. Otvorenosť je 

základným predpokladom akéhokoľvek vzťahu. Otvorenosť siaha dokonca omnoho hlbšie, 

pretože už vôbec to, aby niečo existovalo a ukazovalo sa, predpokladá  priestor, ktorý mu to 

umožní. I priestor je však vecou otvorenosti. Ako taký je však aktom, pohybom a akt, 

možnosť ďalšieho života do následnej otvorenosti, priestoru a vzťahov vnáša. A ako akt je 

dielom, zrodom času. Otvorenosť je základná možnosť akejkoľvek existencie, akéhokoľvek 

aktu. Otvorenosť a čas sú tak jedno, sú predpokladom samého seba. 

        Okrem otvorenosti, ktorá je predpokladom k tomu, aby bolo možné nejaké oslovenie, je 

tu zároveň aj zrozumiteľnosť. Tomu, s čím sa stretávame, vždy už nejako rozumieme. 

Bytostné určenie „porozumenie“ je tu predpoklad akéhokoľvek konkrétneho porozumenia. To 

znamená, že aj keď sa stretávame s niečím, čomu nerozumieme, vždy je to na základe toho, 

že rozumieť potrebujeme. „Nerozumenie“ je priváciou porozumenia. Pokiaľ by sme sa stretli 

s niečím, čo je nám cudzie, pričom by tu nebol predpoklad porozumenia, táto vec by pre nás 

jednoducho neexistovala. Všetky načrtnuté úvahy o základoch ľudského bytia ako 

otvorenosti, vzťahu a predovšetkým času prináša Husserlova fenomenológia a Heideggerova 

fundamentálna ontológia.  

 

 

5.1 Husserl, fenomenológia a psychoterapia 

 

5.1.1 K veciam samým 

 

        Husserl vychádza zo základného princípu všetkej skúsenosti, všetkých vied, všetkého 

pobývania na tomto svete: prameň všetkého poznania a pravdy vychádza z veci samej. Z toho, 

čo dáva a pokiaľ dáva.319 Vec sama nie je len jednotlivý zmyslový objekt, ktorý vnímame. 

Nie je to tak, ako tvrdia empiristi, že naše vnímanie a poznanie vychádza zo skúseností, ktoré 

sa v nás následne riadia podľa asociačných zákonov, resp. v prírodovednom poňatí, že 

celkový obraz skúsenosti vychádza zo zmyslového vnímania a z dedičnej informácie, ktoré sú 

následne spracované v mozgu pomocou neurotransmiterov. Husserl ukázal, že existujeme 
                                                 
318 Toto oslovenie, bytostná otázka prichádza i z nás samých. Ale aj vnútorná otázka predpokladá zároveň svet. 
V našich úvahách, cítení a myslení ako i v tele je vždy pôvodne svet obsiahnutý. Oslovenie, i  keď prichádza 
z nás, prichádza totiž ovplyvnené vzťahmi, ktoré máme vo svete. I keď v danej chvíli môžu byť oslovení i druhí 
ľudia spolu s nami, prežívame toto oslovenie ako svoje a nezastupiteľné. 
319 HUSSERL, E. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I., str. 56. 
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pôvodne nielen vo vnímaní zmyslovom, ale aj kategoriálnom, v oblasti prirodzenej logiky, 

v oblasti porozumenia prirodzených vzťahov.320 Znamená to, že existujeme v oblasti reči. Reč 

je tu, aby sme porozumeli nejakému zmysluplnému odkazu, aby sme boli zrozumiteľní my 

pre druhých. Reč je to, čo k nám prehovára práve prirodzenou logikou, zmyslom. Rečou 

prehovára vec sama vo svojom bytí a skrz neho. Slová v tomto zmysle sú svedectvom 

pôvodnej skúsenosti, nesú ju, nesú bytie a bytie je v nich obsiahnuté. Slovo je tvorivý akt, 

dokážeme ním oživiť i zabiť. Obraciame k etymológii slov, pretože v nich je ukrytá skúsenosť 

prirodzeného sveta. S vecou, s druhým, s významom udalosti, je možné sa len stretnúť, a to 

nie nastálo, ale v okamihu, v životnej etape, pocítiť oheň, o ktorý je potrebné sa následne 

starať vo všetkých jeho zložkách. Starať sa o teplo, teda o domov, láskavosť, prijatie 

a dôveru, o jas, teda o svoju i vzájomnú pravdivosť, o jeho energiu, teda to, čo priťahuje ľudí 

k spoločnému pohodovému pobývaniu u neho, i o to, aby nevyhasol a zároveň nespálil.   

        Logika je logikou svojim usporiadaním, vzťahmi, ktoré v sebe obsahuje. A tieto vzťahy, 

to je to, o čo nám v živote ide. Husserl tvrdí, že existuje rozdiel medzi tvrdením a jeho 

vyplnením.321 Ak vyslovíme nejaký výrok, ešte to neznamená, že je to pravda, ale je to 

ponuka k tomu pravdy sa dopátrať. To sú rozhovory, ktoré vedieme, to sú naše snahy si veci 

overiť, sú to i naše problémy, ktorým chceme porozumieť a vyriešiť ich, sú to i naše 

možnosti, ktoré volajú po naplnení. To, že sa pohybujeme v intenciách reči ako poukazu a 

vyplnenia, odkazuje k tomu, že existujeme pôvodne v oblasti zmyslu, v oblasti potreby 

pravdivého porozumenia. A že k tomuto pobývaniu na svete sme ustrojení. Intencionalita 

znamená, že sme vždy pôvodne na tomto svete vo vzťahu, ktorý má logiku, je zrozumiteľný. 

Intencionalita je neoddeliteľná spätosť nás a sveta, náš najvlastnejší pohyb vedúci k nemu, 

k porozumeniu a naplneniu zmyslu, ktorý nás a svet drží vo vzájomnej neoddeliteľnej jednote. 

V každom konkrétnom pohybe, v každom konkrétnom čine je táto intencionalita obsiahnutá, 

a to i v prípade psychopatológie ako jej privácie.  

        Intencionalita je v prípade človeka zvláštny druh vzťahu. Zvláštny v tom, že on ako 

jediný ju môže reflektovať. Môže nazrieť seba samého. Zviera žije v inštinktoch, žije v reči, 

ale nemôže nahliadnuť reč ako reč, ako niečo, čo prehovára za tým účelom, aby sa odkrylo 

bytie ako bytie. Tým, že človek si uvedomuje reč ako reč, seba ako seba, mu dáva možnosť 

i klamať, i žiť v klamstve. Zviera neklame. Otázka pravdivosti a zmysluplnosti je odkrytá len 

človeku. Svet od počiatku človeka oslovuje svojim ustrojením, a ten k nemu ako taký musí 

zaujať postoj, čo jest kultúra.  

                                                 
320 HUSSERL, E. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. 
321 tamtiež, str. 291. 
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        Naša základná skúsenosť ukazuje, že sme vždy pôvodne vo vzťahu s vecami tohto sveta 

a tento vzťah je možný len na základe toho, že sa nám veci ukazujú, že sa fenomenalizujú. Už 

to, že stretnutie je možné, a že je tu vždy určité porozumenie, znamená, že tieto veci a my 

máme nejakú príbuznosť. Stretnutie je možné vždy len na základe nejakej spoločnej bázy. 

V tomto stretnutí s druhým, s vecami, s udalosťami, tieto dokonca môžeme pochopiť, môžu 

nám byť duševne blízke, môžeme v nich nájsť spoločnú skúsenosť, môžu prebudiť lásku. 

Pripomíname, že Aristoteles  tvrdí, že duša je tak nejako všetkým.322 V tomto tvrdení je 

obsiahnutá práve zmienená skúsenosť. V určení duše je obsiahnutý celý svet. Človek je 

povolaný k celku, jeho určením je nedokonalosť a neúplnosť, ktoré je mu umožnené 

nahliadnuť, aby započul a naplnil výzvu celku. Ako neúplný je v jeho možnostiach zakúšať 

celok sveta, a k tomuto zakúšaniu ho povoláva jeho smrť. To, že duša je tak nejako všetkým 

neznamená, že duša je vecami samotnými, ako dokladá Patočka.323 Ale je vzťahom k nim na 

pozadí jedného celku. Čo to znamená? Veci sa môžu ukazovať len v prípade, ak sa môžu 

ukazovať na nejakom pozadí.324 Toto pozadie je však inej skúsenostnej kvality, ako vec, ktorá 

sa na tomto pozadí zjavuje. Musí byť, inak by pozadie nebolo pozadím zakladajúcim, 

umožňujúcim. Bolo by vecou medzi inými vecami. Je inej povahy, ako je to u Descarta. 

Zjavné sa musí ukázať na nezjavnom. Hmatateľné na nehmatateľnom. Rôznosť na jednote. 

To je to, čo zdanlivo nesúvisiace objekty spája do zmysluplného celku a vzťahov. Spolubytie 

je to, čo spája terapeuta a klienta, ľudí v terapeutickej komunite, pričom každý z nich má 

a prežíva svoj jedinečný osud. To je základ Heideggerovej ontologickej diferencie.  

        Nie je to tak, že by bola vec a človek, a títo by následne nadväzovali vzťah. Toto poňatie 

vychádza až zo subjekt objektovej figúry. V Aristotelovom poňatí je vzťah niečo omnoho 

hlbšie a základnejšie ako istota subjektu, istota „ja“. Je to určenie, pôvodne nie sme egom, ale 

sme vzťahom. Filozofickým problémom však zostáva Aristotelovo „tak  nejako“. Akým 

spôsobom sa vzťahujeme k veciam tohto sveta a ony k nám. Že sa nám veci ukazujú a ako sa 

nám ukazujú, sa pokúša odpovedať Husserl prakticky v celom svojom diele. 

        Vedomie nie je samostatne existujúca inštancia, psychická funkcia medzi inými 

funkciami. Vedomie je vždy vedomím niečoho, vzťahom k niečomu, je intencionalitou, 

ktorou sme my sami.  Husserlov záujem je ísť do podstaty vnímania, podstaty prežívania, do  

samotných základov intencionality. A to nie na podklade už existujúcej teórie. Tu je rozdiel 

so psychologickými a terapeutickými prístupmi. Tie pôvodne vychádzajú zo subjekt 

objektovej teórie, ktorá do popredia prichádza až v konkrétnej dejinnej epoche. Husserlovi sa 

                                                 
322 ARISTOTELÉS. O duši, str. 101. 
323 PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie, str. 26. 
324 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 30. 
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jedná o postihnutie základných zákonitostí novo a originálne. Tým, že sa fenomenológia pýta 

po tom, ako sa veci ukazujú, po predpokladoch akéhokoľvek poznania, sa jej témou môže stať 

akákoľvek dogma, akýkoľvek postoj, akákoľvek veda. Jej charakter je, že problematizuje, 

vytvára problémy, stáva sa kritikou samozrejmého a sama si činí nárok byť vedou. A tak 

i každý jej krok musí byť legitímny, musí podliehať revízii. To je podnik vedený sokratovsky. 

Husserlovi ide o postihnutie veci samej prirodzeným vnímaním, nás, udalostí i vecí sveta. Bez 

teórie, bez systému, apriori. Je potrebné ísť k veciam samotným tak, ako sa ukazujú, podľa 

tých vecí, podľa ich reči, podľa ich pozadia, zu den Sachen Selbst.325 Ukazovanie musí byť 

zobrané do úvahy súčasne s horizontom, ktorý mu to umožňuje, so slobodným bytím 

konkrétneho človeka, ako nám to odkrýva Heidegger. Daseinsanalytik vníma, kde je človek 

vo svojom slobodnom živote, vo svojom slobodnom bytí, ktoré svoje bytostné možnosti 

slobodne žije a ktoré nie. Vníma jeho potenciál.  

        K veciam samým znamená vytrvanie v prirodzenej skúsenosti toho, ako sa nám vec dáva 

a pokiaľ sa nám dáva. Znamená to zotrvať v otvorenosti, interese i viere pre danú vec, ktorá 

sa odkrýva v danej prítomnosti. Ako sme spomenuli, všetko naše poznanie vychádza práve 

z prirodzenej skúsenosti vzťahu s vecami tohto sveta. Otvoriť sa pre vec samu, pre to, čo sa 

práve v tento okamih, v túto prítomnosť dáva zo seba samej, sa ukazuje ako najťažšie. 

Znamená to otvoriť sa zmyslu toho, čo sa dáva, čo sa ukazuje podľa tej veci. Vnímanie 

zmyslu veci, ktorá sa dáva je však limitované našim vnímaním tohto zmyslu. Zmysel 

konkrétnej veci, človeka či udalosti sa dáva vo svojich možnostiach, a preto jedna vec môže 

byť rôznymi osobami, práve skrz rôznosť svojich možností, vnímaná rôzne. A to podľa našej 

skúsenosti, našej výchovy, našich presvedčení atď.. Nie je to tak, že človek projikuje tieto 

presvedčenia do týchto vecí, že klient projikuje svoje presvedčenia a očakávania do terapeuta. 

Ako ukazuje Heidegger  svojou analýzou v Bytí a čase, možnosti prichádzajú vždy zo sveta 

k nám, z vonku dovnútra, preto i dané vnímanie skutočnosti ako možnosť danej veci jej vždy 

prináleží.326 Takto vzťah terapeuta a klienta nie je prenosom v psychoanalytickom zmysle, nie 

je projekciou, ale je vždy vzťahom pôvodným, i keď to môže byť vzťah svojou povahou 

zúžený a neslobodný, pretože klient, resp. terapeut vníma toho druhého len v zúženom, 

obmedzenom rámci vzťahových možností. Otvoriť sa významu situácie, veci samej, tak 

znamená uvoľniť priestor pre zmysel, reč ktorá v danej situácii vyvstáva. Otvoriť sa však 

znamená zároveň mať odstup od svojich protencionalít. Znamená to, že je potrebné poznať 

seba samého, poznať spôsob, akým sa nám otvára svet. Skrz toto poznanie môžeme robiť 

nové slobodné kroky a nadobúdať novú skúsenosť.   
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5.1.2 Vnútorné časové vedomie 

 

        Husserl detailne popisuje štruktúru našej intencionality, nášho vzťahovaniu sa ku svetu. 

Vo svojich Prednáškach k fenomenológii vnútorného časového vedomia ukazuje, ako sme 

„predstanovení“ k tomu, ako sa nám otvára naše vnímanie sveta, ako sa ustanovuje naše 

vnímanie a prežívanie času. Husserlovi však nejde len o postihnutie toho, čo sa prežíva 

v prítomnosti, ale výrazne s týmto vnímaním súvisí aj to, čo bezprostredne v reflexii prítomné 

nie je. V procese nášho vnímania je súčasne i minulosť, naša skúsenosť sveta s jej naplnením, 

ale i nenaplneným očakávaním, dôverou i nedôverou a pod.. Vnímame zároveň v prítomnosti. 

Tá sa nám však odkrýva do horizontu budúcnosti, očakávania, výzvy, či našich túžieb. Svet sa 

nám otvára jedinečným spôsobom v jednote minulosti, prítomnosti a budúcnosti.  

        Náš život je pohybom. Pohyb je naším určením, prebieha i v nás samotných v podobe 

toku cogitationes.327 V tomto toku je to, čo sme vnímali, čo sme prežili, je v ňom naša 

skúsenosť. Obsahy našej skúsenosti sa ale viac alebo menej zhodujú alebo odlišujú 

a ovplyvňujú naše vnímanie sveta a skúsenosti nasledujúce. Preto musí vo vnútri tohto toku 

dochádzať k určitému procesu, k variovaniu týchto obsahov, aby sme skutočnosť ako 

skutočnosť známu alebo neznámu mohli rozpoznať. Bez variovania už získaných vnemov 

a skúseností, by každá ďalšia skúsenosť bola neznáma a nová. Vo vnímaní a prežívaní sa tak 

odohráva proces postihnutia podstaty, eidos. Je to akoby „vyhmatnutie“ podstatného a 

všeobecného z rôznych možných vnímaní a skúseností veci. Je to proces, ktorý nemusí 

prebiehať s našim pričinením, jednoducho plynie i bez nášho vedomia. Tam, kde sa vnútorné 

obsahy už viac nemôžu kryť, kde zostáva spoločné jadro vnímaných obsahov, vzniká 

invariant. Ten však vzniká zo všetkých bezprostredných vnímaní, ktoré v nás ostávajú, v nás 

ako v živote, v pohybe, v procese. Bezprostredný vnem nezostáva neustále v našej 

bezprostrednosti, ale napriek tomu v nás ostáva. Tento vnem sa z urimpresie, z tejto 

bezprostrednej skúsenosti, z pôvodného vtlačenia, z pôvodného dojmu, stáva retenciou. Re 

v latinčine znamená späť, tendō znamená napínať, spínať, vzťahovať, ale tiež podstatné meno 

šľacha.328 Napnutie medzi svetom a nami je neustále, je to akoby „orgán“ nášho tela, ktoré sa 

rozprestiera do sveta. Hogenová tvrdí, že v toku cogitationes dochádza k aktívnej a pasívne 

syntéze retencií, pričom tieto sa kryjú v tom, čo je im spoločné a kryjú sa do poslednej 

možnej miery, do invariantu. Naše prežívanie a vnímanie je však neustále intencionálne, a do 

tejto intencionality (in v latinčine znamená do), do nového vnímania veci vstupuje vzniknutý 
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invariant v podobe protencie (pro z latinčiny pred, vopred). To znamená, že naše vnímanie 

veci závisí od našej skúsenosti, v ktorej sú zároveň i druhí ľudia a svet. Z možností vecí 

prichádzajúcich zo sveta „vidíme“ a vyberáme možnosti ovplyvnené našimi skúsenosťami, 

„vidíme“ svet skrz naše retencie.  

        Urimpresia vzniká skrz interes, skrz naliehavosť nášho záujmu. Latinské inter-esse, 

medzi  vecou, je napätie, do ktorého sa dostávame keď oslovenie zo sveta sa dostáva medzi 

naše retencie a protencie. Životný rozvrh skrz retencie a protencie nie je mechanickou 

záležitosťou. Interes, záujem na vlastnom bytí ukazuje, že sa jedná o záležitosť zážitkovú, 

dokonca bytostnú. Ako ukazuje Heidegger, v našom bytí nám ide o naše bytie.329 Bytie je 

charakteristické starosťou a ako neskôr ukážeme, starosťou buď autentickou alebo 

neautentickou. Interes je vecou prežívania, zvedavosti, túžby po poznaní a poznávaní, je 

motivovaný starosťou o svoje bytie. Záujem otvára súcno v jeho bytí. „Bytí a jsoucnost věcí 

se odhaluje jen na základě zájmu, ale nikoliv ve shodě se zájmy... Proto je možno mluvit 

o tom, že zájem odemyká jsoucno v jeho bytí, ale to neznamená ještě, že je otevírá...“330 

Záujem odomyká skutočnosti tohto sveta autenticky a neautenticky. Uzatvorený človek 

zostáva u svojich záujmov, u svojich potrieb, u svojich nenaplnení, je sám sebe vecou 

samotnou, je uzavretý u témy svojho Ja. I jeho záujem tak odomyká veci tohto sveta na 

základe toho, čo mu chýba, čo si praje a čo potrebuje, pričom v otvorenosti sa skrz záujem 

otvárajú veci nie tak, ako ich potrebujeme a chceme, ale ako sú vo svojom bytí. Otvorenosť 

v tomto zmysle znamená otvorenosť pre bytie vecí vo svete, pre ich spoločný horizont, pre ich 

základ, z ktorého ako ony tak aj my pochádzame. 

        Invarianty sú invariantmi nielen predmetu, ale aj vzťahov, logiky, zmyslu, a ten predsa 

vždy súvisí s naším prežívaním, s človekom vcelku. Invariant rozvrhuje, ktorý rys predmetu, 

udalosti či druhého človeka vyjde do popredia. Protencia je pro, je vopred zameraním. V tom 

spočívajú naše predsudky, naše zovšeobecnenia. Vec, ktorú vnímame, ale zostáva! Ide len 

o vystihnutie určitého charakteru veci, ide len o určitý uhol pohľadu, o spôsob, akým sa 

druhému človeku otvára svet. Tým, že vo svojich protenciách sme cele, vysvetľuje i fakt 

halucinácie. Pri halucinácii nepôsobí žiadny vonkajší podnet, zdanlivo žiadne oslovenie zo 

sveta neprichádza, napriek tomu sa halucinácia objavuje. Zdá sa však, že objektívna 

neprítomnosť pôsobiaceho podmetu je karteziánsky spôsob uchopenia veci. Ak by totiž 

žiadny podnet nepôsobil, halucinujúci by nemal dôvod halucinovať. V našich retneciách sme 

celí so svojim životom, a tým i so svojimi najbližšími vzťahmi, ktoré viac alebo menej 

slobodne žijeme. Pre halucinujúceho tu pravdepodobne stále musí byť prítomnosť jeho 
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vzťahov, prítomnosť ohrozenia, viny a nevýslovného strachu. To je jeho invariant, ktorý 

rozvrhuje to, ako sa tomuto človeku otvára život. Naše vzťahy, traumy i konflikty a my v nich 

dokážu byť podnetom neustále pôsobiacim. Karteziánsky objektívne nie je prítomné nič, 

bytostne sú však naše vzťahy, strachy, viny i očakávania a túžby prítomné stále. Halucinácia 

(ako i psychóza) pravdepodobne predstavuje extrémny príklad, keď človek nemá odstup od 

vedomia svojho rozvrhu sveta, od svojich protencií, resp. jeho existencia je natoľko 

neslobodná, že traume, vzťahom a neslobode doslova prepadá. Prepadá moci svojich retencií, 

a to tak silno, že tieto prekrývajú samotnú možnosť iných oslovení zo živej prítomnosti sveta. 

       Čo to znamená? Do našich urimpresií, ktoré vždy nejako prežívame, vstupujú naše 

protencie, ktoré vychádzajú z našich skúseností, z našich retencií. Vnímanie prítomnosti je tak 

ovplyvnené našou minulosťou, ktorá rozvrhuje našu budúcnosť. Zároveň je budúcnosť niečím 

novým a neznámym a ako taká vždy ovplyvňuje našu minulosť. Minulosť bez budúcnosti nie 

je možná. Prítomnosť, minulosť i budúcnosť tak tvoria časovú jednotu. Miera otvorenosti pre 

svet tak závisí od miery slobody pre túto otvorenosť, od miery slobodnej skúsenosti uloženej 

v našich retenciách. Prepadlosť niečomu, neustále neslobodné podliehanie nejakému popudu, 

nejakej výzve, tak znamená, že naša intencionalita je zameraná len istým smerom, 

v retenciách, z ktorých vychádza, je uzavretá možnosť k veci pristúpiť inak a slobodnejšie. 

Preto človek reaguje len istým spôsobom, prepadá jednostrannosti. 

        Vedomie a vnímanie nie ako psychické funkcie, ale ako my, sú pôvodne časové. Vo 

vnímaní je vždy niečo prítomné, preto má časový charakter, a to charakter prítomnosti. Avšak 

toto práve prítomné sa hneď stáva minulosťou, pričom sa stále vytvára vnímanie novej 

prítomnosti. „Čas je tak univerzální podmínka bytí vůbec, ovšem čas ve smyslu tohoto 

původního vnitřního uplývání...Původní plynutí času je v základě všeho vědomí, a tudíž 

v základě vší světové víry, všech tezí.“331 Čo Patočka  myslí touto svetovou vierou a tézami? 

Náš život sa odohráva v tézach ako svet je, ako mu rozumieme, čo nasleduje za najbližším 

rohom, a nezostáva nám, len im veriť a zároveň ich overovať. Náš život je intencionálny.332 

Tézy sú našou skutočnosťou. Sú zmysluplným prepojením vecí, s ktorými sa v svete 

stretávame. I téza môže byť skúsenosťou uvedená v pochybnosť, avšak je následne nahradená 

tézou inou, prípadne je modifikovaná. Téza o zmysluplnom prepojení skutočnosti zároveň 

odkazuje na celok situácie, celok skutočnosti. Nejde predsa len o vnímanie jednotlivín, ale 

o ich zmysluplné prepojenie a zároveň prepojenie nás s nimi. Zmysel skutočnosti je zmyslom 

vzhľadom k nám, pretože nás oslovuje. Ale i situácia, ktorá je celková, odkazuje na iné 
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situácie, a tie na situácie ďalšie. Celok, i keď netematicky, je stále v našej viere vo svet 

prítomný.  

        V našom vnímaní sú skutočnosti zreteľnejšie a menej zreteľné. Niekam obraciame svoju 

pozornosť, niečo sa dostáva do jej centra. Súčasne sú v okolí veci, ktoré v jej centre nie sú, Sú 

periférne a môžeme k nim svoju pozornosť zamerať. Tie dotvárajú celkový obraz toho, čo sa 

v centre nachádza. Zároveň však i mimo zorného poľa sa nachádzajú veci a skutočnosti, ktoré 

si môžeme predstaviť a domyslieť. Patočka tvrdí, že tento inaktuálny horizont je 

predpokladom centrálneho vedomia.333 Domnievame sa, že inaktuálny životný horizont 

jestvuje i u človeka. I on má vo svojej otvorenosti k niečomu bližšie a k niečomu ďalej, niečo 

je pre neho viac prítomné a aktuálne a niečo menej. Avšak v životnom horizonte svojich 

skúseností a ľudí, v tomto celku žije neustále. Životný horizont „prepúšťa“  do aktuality rôzne 

spôsoby bytia, rôzne spôsoby toho, čo myslíme a cítime, čím žijeme. Tak nejaká vec vo svete 

môže byť vnímaná rôznymi ľuďmi rôzne, pretože oni samotní a ich životné horizonty sú 

rozdielne. Nejdená sa tu len o vnímanie zmyslové. V prípade psychoterapie ide predovšetkým 

o to, ako sa danému človeku otvára svet, z akého životného horizontu ho vníma. Tj. aká je 

jeho otvorenosť pre možnosti tohto sveta a seba, aká je jeho sloboda. Životný horizont daného 

človeka znamená, že  jeho vnímanie,  jeho otvorenosť zároveň tvoria veci neaktuálne, avšak 

zároveň prítomné, a to veľmi výrazne. Svojou neprítomnou prítomnosťou môžu vytvárať 

životný rozvrh. Porozumenie svojmu životnému horizontu, svojmu pozadiu, z ktorého 

vystupujeme my do svojho zjavu a tvaru, vytvára odstup od seba samých, a je tak 

predpokladom pre väčšiu otvorenosť pre svet prítomný. Týmto poznaním klient nie je 

oslovovaný významami len jednostranne, len zo strany svojho horizontu. Získava odstup, 

horizont sa rozširuje do slobody ponímať plnosť významov motívov a tendencií, s ktorými sa 

vo svete stretáva.  

        V prítomnosti sa môžeme stretnúť u vecí spoločného sveta. Avšak prítomnosť sa môže 

otvárať človeku rôzne, z rôznych životných skúseností a perspektív. Opäť sa tu dostávame 

k tomu, že samotný životný horizont je časový, že z neho vyviera minulá skúsenosť a zároveň 

očakávanie budúcnosti v jednote. Budúcnosť je však budúcnosťou možností, naše 

smerovanie, životný „ťah“ dopredu, rozvrh. Svet sa nám otvára len na základe vnútorného 

plynutia, ktoré je pôvodným časom, z ktorého je následne odvodzovaný čas fyzikálny, 

slúžiaci na presné postihnutie tohto plynutia.  

        Husserlov prínos je odkrytím noeticko noematického charakteru nášho života. Noeticko, 

teda intencionálneho, neustáleho vzťahovania sa ku svetu, pričom toto vzťahovanie je vždy 
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nejako emocionálne zafarbené, a noematického, toho sveta, toho predmetu, tej noémy, ku 

ktorej sa svojimi noéziamy  vzťahujeme. Noeticko noematický charakter sa nedá spochybniť, 

je to istota tak, ako u Descarta je istota toho, že myslíme či pochybujeme. Každá noézia nesie 

svoju predznamenanú noému, vnímanie zodpovedá možnosti vnímať predmet, chcenie 

zodpovedá možnosti chcieť.  

     

 

5.1.3 Svet nášho života 

 

        Pre hlavné odlíšenie predvedecky a vedecky chápaného sveta a myslenia Husserl  

používa pojem Lebenswelt, svet nášho života. Lebenswelt je svetom prirodzenej skúsenosti, 

prirodzeného prežívania, ktoré je prvotné, a teda predchádza teoretickej reflexii.334 Ako sme 

ukázali, prirodzená skúsenosť zároveň poukazuje na celok a na čas, teda na skúsenosť 

zmysluplnú. To je podstatný a základný predpoklad ako Husserlovej, tak aj Heideggerovej 

filozofie. Svet je svetom zmyslu. „Popis a ontologická charakteristika přirozeného světa je 

v celém svém rozsahu studiem smyslu a významu. Smysl je však vždy smysl pro někoho, 

neexistuje smysl vůbec. Předměty, věci nemají smysl, ale jejich bytí má smysl pro nás, a právě 

proto můžeme se s nimi ve zkušenosti setkat.“335 Husserl vie, že naša pôvodná skúsenosť 

vychádza zo sveta nášho života. Jedine z tejto skúsenosti sa môže vybudovať akákoľvek veda 

vrátane psychológie či psychoterapie. Táto skúsenosť vychádza akoby z naivného postoja, 

keď zostávame pri veciach tak, ako sú sami o sebe. Husserlova ambícia v Krizi evropských 

věd a transcendentální fenomenologii je prejsť z prirodzeného sveta tak, ako sa nám odkrýva 

subjektívne, nereflektovane, bez vhľadu do našich noézií, bez vhľadu do nášho rozvrhu sveta, 

k univerzálnemu horizontu prirodzeného sveta skrz transcendentálnu epoché. Skúsenosť 

prirodzeného sveta znamená, že nezostávame pri konštrukte, ktorý je vedou i našimi noéziami 

dopredu veci uložený. Nevnímame napríklad postavený dom z pohľadu materiálu, peňazí, 

rozlohy, z pohľadu počtu izieb a  architektúry. Naopak v prípade naivného postoja ho 

necháme na seba pôsobiť, „vyradíme“, „uzátvorkujeme“ svoje hodnoty, postoje 

a presvedčenia a pozrieme sa na neho akoby prvýkrát, tj. urobíme transcendentálnu epoché. 

Na tomto mieste by sme chceli upozorniť na problematiku detského vnímania a prežívania 

sveta. Vývojová psychológia ukazuje, že detské porozumenie svetu sa mení v závislosti od 

vývoja reči. Vývoj reči je vývojom porozumenia, pričom vývoj reči sa odohráva v kultúre 
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rodiny, v reči rodiny, v prostredí domova a následne v prostredí iných vrstovníkov a autorít. 

Tak s ňou súvisí i morálny, citový či kognitívny vývoj. Človek je ako jediný bytosť reči v tom 

zmysle, že je mu umožnené poznať reč ako reč. Jedine skrz porozumenie reči ako 

prehováraniu, ktorého posledný horizont speje vo filozofii i v teológii k prehováraniu Boha 

a Bytia, je schopný rozumieť zmysluplným súvislostiam a hľadať a nachádzať v nich svoje 

miesto. Človek tým, že je miestom reči, je slobodným a jeho údelom a problémom je otázka 

zmyslu života. To, že je človek miestom reči, že je miestom porozumenia medzi zemou 

a nebom, že je miestom odpovede na problematiku zmyslu života, zároveň znamená, že je 

pôvodne kultúrnou bytosťou, je bytosťou kultúry. Je nám umožnené presvetľovať, zažívať 

i odhaľovať prežívané tajomstvá. Je nám  umožnené rozhodovať sa a tvoriť. Vrátane vedy. Je 

nám dané postarať sa o svoje bytie s vedomím toho, že sa o bytie jedná. Zvieratá žijú v reči, 

komunikujú a dorozumievajú sa, avšak nie sú jej miestom. Žijú bezprostredne a zdá sa, že 

nemajú jej uvedomenie. Bezprostrednosť dieťaťa v prvých rokoch života v reči, a teda i ku 

svetu, je význačná. Bezprostrednosť zároveň znamená, že dieťa od vecí, s ktorými sa stretáva, 

nemá patričný odstup, ktorý prináša až reflexia, porozumenie a vývoj reči. Bezprostrednosť 

v sebe nesie možnosť prepadu svetu a situáciám a to vtedy, keď je dieťa bez prostriedkov, ako 

k tomu, čo prichádza, pristúpiť. Bezprostrednosť u dieťaťa znamená ešte nerozvinutosť reči, 

ktorá prináša odstup. Preto dieťa prijíma rodičovskú kultúru plne, bez odstupu. Preto môže 

prepadávať nielen kultúre a výchove rodičov, spôsobu vzťahu, ktorým k nemu pristupujú, ale 

i rôznym, z nášho pohľadu iracionálnym strachom. Detská sloboda i reflexia a porozumenie 

sa vyvíjajú spoločne s vedomím identity i dôvery. Svet dieťaťa je svet ľudský, v jeho vývoji 

môžeme pozorovať, že predmetom sú v istej fáze pripisované nielen živé vlastnosti, ale 

k týmto živým vlastnostiam sa aj blízko citovo vzťahuje. Živé vzťahy prinášajú oporu, 

bezpečie, hru i modely vzťahu, ktoré si dieťa môže vyskúšať. Bezprostrednosť znamená, že 

dieťa k svetu pristupuje novo a živo, poznáva a zažíva v spojení s nastupujúcou reflexiou úžas 

nad tým, čo mnohokrát považujeme za samozrejmé. Bezprostrednosť dieťaťa zároveň 

znamená, že dieťa nemá odstup a ani vhľad do svojich vytvárajúcich sa noézií. Domnievame 

sa, že dieťa zažíva prirodzený svet, ale prirodzený svet nie je svetom detským, ale je svetom 

stretnutia sa u spoločných vecí. Preto Husserl hovorí o univerzálnom horizonte prirodzeného 

sveta.336 V prirodzenosti prežívania dieťaťa ešte nie je reflexia dospelých, nie je tu ich kalkul, 

nie je tu spoločenská rola. Veda a systémy, roly, spôsoby premýšľania všetkého druhu 

prenikajú každodenným životom plne a nereflektovane. Veda a technika preniká do každého 

drobného úkonu, ktorý robíme. Takmer každé náčinie, každý prostriedok,  s ktorým sa 
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stretávame, je produktom vedy a techniky. V našom prípade je to samozrejmosť, v prípade 

dieťaťa sa to samozrejmosťou iba stáva.  

        V prirodzenom postoji sa nám svet otvára pôvodne. A pôvodný svet naopak otvára našu 

prirodzenosť, náš život i našu živosť, živé vzťahy. Prímer k dieťaťu používame kvôli 

porozumeniu, pretože deti nám túto živosť ukazujú, oživujú ju v nás. V prípade prežívania 

prirodzeného sveta sa nejedná o dieťa v nás, to v žiadnom prípade. Jedná sa o prirodzený 

postoj a ten má blízko k detskému, alebo skôr k bezprostrednému prežívaniu sveta. I starý 

človek na nás môže pôsobiť duchom mlado, dokonca detsky, a naopak mladý človek sa môže 

javiť ako starý. Mladosť nie je záležitosťou veku, ale je záležitosťou živosti, živého 

prežívania, stále obnovovanej schopnosti stretávať a poznávať spoločné veci tohto sveta. To 

je to, čo prináša radosť či autentickú bolesť. Deti svojou bezprostrednosťou odkrývajú naše 

role a masky, svojimi otázkami dokonca odkrývajú naše noézie bez toho, aby si boli vedomé 

tých svojich, preto spoločne s nimi môžeme vyjsť zo svojej role, odviazať sa, stretnúť sa 

u spoločnej veci. Detské objatie, či podanie ich ruky do našej je pravé, ich láska i hnev sú 

bezprostredne neskryté, a tým pravdivé. Detské noézie sú bezprostredne zjavné, čo v prípade 

dospelých nemusí platiť. Noézie dospelých sú vybudované a zároveň nemusia byť 

reflektované. Bezprostredný hnev i láska dospelého ešte nemusia byť neskryté a teda priamo 

zrozumiteľné.337  

        V intencionalite so svetom, v autentickom stretnutí s vecami samotnými sa odohráva 

naša živosť, a v jej porušení, zamedzení a neslobode, jej deficit. Lebenswelt je svet nášho 

života, svet autentických stretnutí u vecí samotných. Autenticky znamená, že do skúsenosti 

v tej chvíli nič nepridávame, práve v tej chvíli ten vzťah prežívame, je to v tej chvíli v nás 

práve tak, a nijak inak. 

        Lebenswelt je svet, v ktorom sa stretávame s vecami samými. Stretávame sa my, ja 

a druhý, ja a predmet u spoločnej veci. Nie je tu svet „virtuálny“, svet cez vopred stanovené 

konštrukty, svet cez jazyk vedy, svet cez jazyk predsudkov, svet cez jazyk rodičovských 

a rodinných noriem, svet cez jazyk svojich nenaplnení. Pokiaľ sme práve v spôsobe takéhoto 

jazyka, tak sa s druhým nestretneme, resp. stretneme sa len v úzkej, vymedzenej oblasti 

existovania, kde ide o nás, o naše naplnenia, o našu moc, ale nie o vec samu. Sloboda spočíva 

práve v tejto možnosti stretnutia. V prípade úzkostí, životného nenaplnenia, ktoré chceme 

neustále dohnať, z ktorého sa stáva život neustáleho sebapotvrdzovania a sebaprekonávania, 

či prekonávania druhých, zostávame pri sebe, pri svojom ja, ktoré do tohto vzťahu k veci 
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samotnej neustále zasahuje. Zostávame pri svojom nenaplnení, ale nie pri veci, ktorá má zo 

vzájomného stretnutia a dialógu vzísť.  

        Lebenswelt je svetom, ktorý sa odkrýva v prirodzenej psychoterapii. Človek sa odkrýva 

a otvára práve tým, že ukazuje svet svojho prežívania. Že neuhýba a ukazuje sa pravdivo, 

obyčajne, jednoducho. I uhýbanie je v prirodzenosti rozpoznané ako uhýbanie. Pravdivosť je 

predpoklad, aby vzišla pravda akéhokoľvek dialógu, akéhokoľvek vzťahu. Patočka tvrdí, že 

máme prirodzene tendenciu nevidieť sa takými, akými sme, máme tendenciu uhýbať pred 

neistotami a najvlastnejšími úzkosťami, pred úskaliami našej existencie, ktoré nás 

sprevádzajú. Tvrdí, že reflexia je protiťahom voči tejto tendencii.338 Nejedná sa ale o reflexiu 

v zmysle  analýzy, myšlienkovej tvorby, vedeckého či samoúčelného filozofovania. Jedná sa 

o reflexiu vychádzajúcu z epoché. Jedná sa o pohľad na seba, o odstup založený na najväčšej 

blízkosti k sebe, jedná sa o pohľad na pravdu svojho života, resp. jej odkrývanie. V ňom sa 

odkrýva pravda druhých i pravda vecí. V tejto otvorenosti sa veci odkrývajú v tom, že sú 

a aké sú. O tento pohyb, o túto reflexiu v prirodzenej psychoterapii ide. Problém 

psychoterapie nie je prirodzený svet klienta, resp. vzájomného vzťahu klienta a terapeuta. 

Klient sa v dôvernej atmosfére prirodzene otvára vo svojom bytí. Problémom je reflexia, 

ktorá zostáva vo vopred stanovenej forme a interpretácii. Vopred stanovenú reflexiu 

vychádzajúcu z objektívnej reality sme totiž náchylní považovať za pravdivejšiu ako pôvodnú 

pravdivú ľudskú skúsenosť. Reflexia, o ktorej hovorí Patočka, vychádza zo skúsenosti 

prirodzeného prežívania terapeuta i klienta. Táto reflexia, ktorá prináša porozumenie, vhľad 

do klientových noézií, vhľad do jeho rozvrhu sveta a vzťahov, je pre psychoterapiu 

nevyhnutná. Vrátiť sa k skúsenosti prirodzeného sveta znamená, že klient vyjde zo svojich 

vopred predstanovených noézií, z vopred stanoveného videnia a hodnotenia sveta a ľudí, 

zakúsi svet živo a pôvodne.  Znamená to, že zakúsi svet bezprostredne, zakúsi reč 

bezprostredne. A to predsa prináša porozumenie a vhľad vo vzájomnej jednote. I sen sa stáva 

vo vyjdení zo svojich noézii zrozumiteľným. Ukazuje sa, že z tejto skúsenosti vychádza 

životná múdrosť vrátane vedy. Domnievame sa, že Husserl do úvahy toto porozumenie 

v rámci koncepcie prirodzeného sveta nezobral, pretože prirodzený svet v jeho ponímaní je 

síce zmyslovo (a teda i zmysluplne) bezprostredný, avšak zostáva v neproblematickej 

samozrejmosti.339 Tok prirodzenej reflexie, intuícia i zvedavosť patria k tomu, že niečo 

prežívame v otázkach, teda problematicky. Reflexia k nám bytostne patrí, pokiaľ sa však chce 

držať pôvodnej skúsenosti, veci samej, musí z tejto autenticky prežitej skúsenosti vyjsť. Preto 
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sa domnievame, že zmienená reflexia i prirodzene prežívaná problematizácia a otázky patria k 

prežívaniu  prirodzeného sveta.  

                Riziko psychoterapie spočíva v tom, že nemá vhľad do svojich noézií, a svojimi 

interpretáciami vychádzajúcimi z vopred stanovenej dogmy môže indoktrinovať svet 

a prežívanie klienta. Reflexia patrí k prirodzenému svetu, ale ako taká musí vychádzať zo 

spoločného stretávania sa u veci, zo spoločne dialogicky vykonávanej epoché. Reflexia je 

v tomto zmysle náhly rozumejúci vhľad do veci vychádzajúci z otvorenosti vzájomného 

vzťahu. V spoločnom toku dialógu, v spoločnom pohybe odkrývania prirodzené prežívanie 

i porozumenie „bytujú“ navzájom, jedno podmieňuje druhé, tvoria celok. 

 

 

5.1.4 Transcendentálna epoché 

 

        Súčasný človek žije skrz konštrukty, nežije priamo u vecí v prirodzenom svete. 

K stretnutiu je potrebný jazyk prirodzený, jazyk autentického prežívania. Heidegger 

poznamenal, že básnik je ten, ktorý sa stretáva s touto vecou priamo, s jej bytím, preto 

básnický jazyk je svojou podstatou prirodzený.340 Husserl si uvedomuje rozdiel medzi 

objektívnym svetom, svetom objektov, svetom vedy a svetom prirodzeného života a jazyka. 

Preto je pre neho potrebné tieto svety odlíšiť a prísť k pôvodnej skúsenosti, a to 

prostredníctvom transcendentálnej epoché.341 Transcendentálna znamená apriórna, 

predskúsenostná. Epoché  znamená zdržanie sa úsudku. Epoché je tak výkon. Výkon vydržať 

a nevnášať do práve videného, práve prežívaného svoj koncept, svoje videnie. Je tu nárok 

prísť bez predsudkov, prísť nezaťažený, prísť slobodne. „Ja“ je tu ako ten, kto prichádza, skrz 

ktorého a len skrz ktorého môže vzísť, ukázať sa bytie spoločnej veci. Odkrývanie spoločnej 

veci je zároveň odkrývaním ja, jedná sa o vec spoločnú. Husserl v súvislosti odlíšenia od 

objektívnych vied uvádza: „Nemyslí se tím jen abstrahování od objektivních věd, asi tak, že 

bychom v obraznosti přetvářeli od základu současný lidský život tak, jako by v něm nebyla 

vůbec žádná věda. Míněna je naopak epoché zdržující se jakékoli spoluúčasti na poznatcích 

objektivních věd, epoché, zdržující se jakéhokoli kritického stanoviska k jejich vůdčí ideji 

objektivního poznání světa. Zkrátka, provádíme epoché od všech teoretických zájmů, 
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zdržujeme se všech účelů a všech jednání, jež máme jako objektivní vědci nebo i jen zvídaví 

lidé.“342  

        Každá z vied je bezpodmienečne potrebná. Nie je možné žiť bez vedy. Riziko však 

spočíva, keď prestáva reflektovať svoje základy, keď stráca pokoru k životnej rozmanitosti 

a osvojuje si monopól na pravdu a poznanie. To sa týka i obyčajného ľudského života. 

Z pozície moci sa druhému nedostáva priestor na jeho videnie, jeho prežívanie, resp. tieto sú 

vykladané z pozície držiteľa poznania a pravdy. Pokora v tomto zmysle spočíva vo vedomí 

odkázanosti na prirodzený vzťah, na náš osobný vývoj v ňom, na vedomie spoločného 

prirodzeného sveta, odkázanosti naňho. Najväčším rizikom sa stáva pýcha, hybris, ktorá 

spočíva nie vo frustrácií, v nedocenení, v závisti, že druhý má a ja nie. V tomto prípade je 

pýcha niečím, čo vzniká z toho, že niečo chýba a z čoho následne môže vyplývať potreba 

nedostatok dohnať, potreba moci a ovládania. V našom prípade však hovoríme o pýche nie 

v zmysle deficitnom, ale o pýche ako o naplnení moci a istoty v sebe samom tak, že táto istota 

už nepripúšťa iné možnosti. Descartov obrat k subjektivite otvoril možnosti ega, možnosti 

techniky a manipulácie, možnosti Ja. Tie sú tak veľké, že človek ako obraz boží skúša 

a zakúša pozíciu samotného Boha. Tým, že je schopný sám vytvárať veci, ktoré pôvodne 

spadali do sféry prirodzenosti, tým, že využíva do krajnosti možnosti svojej moci.343 

Lebenswelt tak má byť návratom k tomu, čo je prirodzené, k prenechaniu moci prirodzenému 

vývoju vzťahu podľa veci samých. Je to návrat k pôvodnej ľudskej skúsenosti, jednoduchej 

a tým bytostnej. Jednoduchosť otvára túto bytostnosť. Zmysel života nemusí byť hľadaný vo 

veľkých náboženstvách a ideáloch. Naopak, zmysel spočíva vo veciach jednoduchých, 

veciach každodenného stretávania a prežívania s vecami a ľuďmi. Návrat k svetu 

prirodzeného života je návratom k pôvodnej skúsenosti, k pôvodnému prežívaniu vzťahov, 

z ktorého všetko ostatné, vrátane odvodenej teoretickej reči i vedy vzchádza. Sú to vzťahy 

a zážitky nielen významuplné ale v ich možnostiach je možnosť vždy zmysel, a to i životný, 

naplniť. Zážitok prirodzeného sveta, zážitok vlastnej otvorenosti a voľnosti, zážitok vlastného 

prameňa a svetla je zážitkom spojenia s celkom. Vzťahov najbližších i samotného vzťahu 

k sebapresažnému celku. V tom i Husserl  pripúšťa, že epoché môže dokonca priniesť obrat 

životný. „Snad se dokonce ukáže, že totální fenomenologický postoj a jeho přiměřené epoché 

jsou povolány podnítit dokonalou osobní proměnu, jež by se zprvu dala přirovnat k obrácení 
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na víru, ale v té proměně je navíc utajen význam největší existenciální proměny, jaká byla 

uložena lidstvu jako lidstvu.“344           

        Prirodzená psychoterapia vychádza z filozofickej analýzy, ako človek na svete jest. 

Husserlova analýza je apriori, je pred skúsenosťou, Heideggerova analýza vychádza  z toho, 

aké jest bytie a ako človek na svete je. Naopak, ako sme spomenuli, teórie 

psychoterapeutických systémov vychádzajú práve zo skúsenosti osobnej a zo skúseností 

s klientmi, a na základe toho je vybudovaný celý teoretický systém, ktorý je častokrát vsadený 

do prírodovedeckého horizontu porozumenia. V psychológii i v psychoterapii (a nakoniec i vo 

výchove) sa mieša bytostné s vedeckým, neuchopiteľné s vedeckou metodikou a postupmi, so 

snahou neuchopiteľné uchopiť. Prírodovedecký a technický horizont dovoľuje toto bytostné 

vedecky uchopiť, zgeneralizovať a tým vytvoriť teoretický systém. Tým sa však stáva 

zároveň i redukujúcim. To, čo je živé, konštruktom a zovšeobecnením umrtvuje. Husserl 

vychádza z pôvodnej skúsenosti, zo sveta prirodzeného života, postupuje vedecky, každý krok 

u neho je zdôvodniteľný a logický. V tomto zmysle je fenomenológia prísna veda, je to pokus 

o filozofiu prvotnú, ktorá si za cieľ dáva popísať skúsenosť a vnímanie prvotne, 

nevychádzajúc zo žiadneho teoretického systému, ktorý by rozvíjala. Takto je predpokladom 

vedy samotnej, i pokusom charakterizovať ľudské vnímanie i život v základe.  

        Neobstojí kritika, že daseinsanalýza nemá dostatočne vytvorený pojmový a teoretický 

aparát ako iné teórie. Nemôže tomu tak byť. Teoretický konštrukt vyplýva z Descarovej 

subjekt objektovej figúry. Descartes zisťuje, že jediná istota leží v ja, jedine  ja mysliace 

a pochybujúce nemôže pochybovať o tom, že pochybuje. Ale toto ja v sebe nesie obsahy, 

cogitata, obsahy sveta i stavy, ktoré prežíva, ku ktorým Descartes pristupuje ako k objektom, 

vecne. Meria ich tak, ako objekty a hľadá o nich istotu tak, ako ju našiel v egu. Ego je 

následne sumár týchto obsahov a mohutností, chcenia, pochybovania, odmietania atď.. Celá 

generácia psychologických a psychoterapeutických teórií je systémom toho, čo všetko človek 

v sebe nesie, psychických procesov, myslenia, reči, inteligencie, nevedomia, 

sebaaktualizačnej tendencie a pod.. U Descarta  je vidieť, ako vzniká konštruktivizmus, ktorý 

je následne rozvinutý v empirizme a pozitivizme. U Husserla a najmä u Heideggera tento 

konštruktivizmus odpadá, jedná sa tu o niečo iné. Heidegger si za cieľ dáva analýzu, ako 

človek jest, čo to znamená byť. Táto analýza ponecháva ľudské bytie tým, čím je, ponecháva 

ho slobodným a vždy jedinečným, i keď s bytostným určením. Preto daseinsanalýza nemá 

konštrukty subjekt-objektového typu, preto nemá teóriu v pôvodnom zmysle 
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psychoterapeutických teórií. Vychádza ale z toho, ako človek, ktorý je Dasein, ktorý je pobyt, 

jest. V tom je jej teória teóriou základnou, teóriou par excellence. 
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5.2 Heidegger, fundamentálna ontológia a psychoterapia 

 

5.2.1 Človek ako bytie-na-svete 

 

        Sme, a náš pobyt, ktorým sme my sami na tomto svete, je Dasein, bytie tu. Sme a to 

znamená bytie. Sme zároveň vždy a pôvodne na svete, náš pobyt nie je mysliteľný bez sveta. 

Heidegger prekonáva subjekt objektové rozdelenie Descarta. Ukazuje, že svet nie je súhrnom 

súcien, súhrnom objektov, ktoré vnímame.345 To je karteziánska dedukcia. To prvotné, z čoho 

na svete žijeme, radujeme sa i trpíme, sú naše vzťahy. Neviditeľné putá, resp. viditeľné 

z nášho vnútorného sveta, z nášho naladenia, nádejí i životného rozvrhu. Nielen však medzi 

nami, ale vzťahy, poukazy súvislostí sú i medzi vecami, i medzi vecami vecí. To je náš 

skutočný svet, poukaz súvislostí, ktoré sú vždy nejako zrozumiteľné. Svet zmyslu. Z čoho 

žijeme a rozumieme svetu, v ktorom sme? Poukaz súvislostí svojim poukazovaním prehovára. 

Poukazovanie a oslovovanie je rečou. Prehovára možnosťami, ktoré vzhľadom k nám má. 

Oslovuje možnosti naše, a to od prvopočiatku. Rozvrh ľudského života, spôsob akým sa nám 

otvára svet, prítomnosť s minulosťou a budúcim smerovaním, porozumenie svetu, vychádza 

z možností, do ktorých je ako pobyt vrhnutý. Na tomto svete nie sme z vlastného rozhodnutia. 

Poukaz súvislostí zároveň znamená, že i pobyt je zároveň oslovením pre možnosti druhých.  

        Byť–vo-svete znamená „byť v“, „byť u“. Naše bytie nie je prázdnym bytím, ale bytím 

vzťahu, bytím k naplneniu účelu. Je bytím reči. Tak i možnosť znamená, že niečo je nám 

umožnené, že sme u možnosti niečo naplniť, že je v našej moci dať platnosť, „u-platniť“ svoje 

bytie, byť u jeho plnosti. Množstvo možností, ktoré nás oslovujú a volajú po naplnení, v sebe 

nesie potenciál nášho budúceho života, nášho ďalšieho životného rozvrhu. Naše bytie je vždy 

bytím v predstihu, tvrdí Heidegger.346 Ktoré z tohto množstva však vybrať? A podľa čoho 

vyberať? Ako sa nestratiť? Z takejto situácie samozrejme môže vyvstať úzkosť, avšak 

základná úzkosť, ktorá sa nás týka, je úzkosť z toho, že veci tohto sveta prehovárajú 

možnosťou prázdnoty a pustoty, ktorej prepadáme a môžeme prepadnúť. Prehovárajú tým, že 

nám už nič nehovoria, že stratili i ten zmysel, ktorým nás predtým oslovovali. Prehovárajú 

dokonca tým, že toto oslovenie pre nás môžu stratiť. Sme si vedomí toho, že drahé veci nášho 

života môžu odísť a zaniknúť, že naši drahí môžu zomrieť a že týmto zánikom zároveň zaniká 

niečo v nás. Anticipujeme úzkosť. To je základné oslovenie k prevzatiu zodpovednosti za svoj 

život, základný predpoklad autentického aktu, autentickej starosti. Úzkosť z takej situácie nás 

                                                 
345 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 108.  
346 tamtiež, str. 344. 
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zvádza k úniku a k nevedomosti. Hlavne moc sa tým nezaťažovať. Zvádza do rozptýlenia 

do všeobecnosti každodenného života, do obstarávania, do povrchnosti masovej kultúry 

a zábavy. Avšak základná úzkosť, z ktorej vyvierajú všetky konkrétne životné úzkosti, volá 

predovšetkým po tom, aby sa človek vrátil k sebe samému, pocítil svoj vlastný základ a prežil 

svoj život najvlastnejšie podľa svojich bytostných možností, a to i vo svojej poslednej chvíli.  

        Takéto volanie ukazuje, že bytie je uložené k správcovstvu, je uložené k starosti. Je  

zverené a jediná možnosť otvorenosti a pravdivého postoja k svetu spočíva v autentickom 

prebratí svojich bytostných možností. Starosť nie je len údel a tiaž, ale predovšetkým v sebe 

nesie možnosť láskyplného záujmu a radosti o rast jedinečnosti druhého človeka vrátane seba. 

Jeho schopnosti otvorenosti a rozhovoru zo seba samého vo vzájomnom spolubytí. 

I svedomie, ktoré nás volá z neurčitosti a dvojznačnosti sveta k sebe, je zároveň starosťou 

o autentický pobyt. Akákoľvek ľudská motivácia sa ukazuje na pozadí starosti.347  

        Kde končí súvislosť poukazov? Heideggerova charakteristika Dasein je pomerne 

stručná. Sme takým súcnom, ktorému v jeho bytí ide o jeho bytie a tomuto už vždy nejako 

rozumie.348 Človek je v prvom rade existenciou, „vy-vstávaním“, čo znamená, že je schopný 

sa vzťahovať, dotýkať a rozumieť nielen tomu, s čím sa vo svete stretáva, ale i sám sebe. Je 

schopný poodstúpiť od seba, je otvorenosťou, vďaka ktorej je schopný pravdivo rozumieť 

svetu, v ktorom žije a ako taký sa starať o jeho, ako aj o svoje bytie. Jeho city, myslenie a reč 

môže „vy-vstávať“ až k hviezdam, k tajomstvu toho, čo ho zakladá.  

        Dasein je súcnom, ktoré si vždy vo svojej každodennosti nejako rozumie, ale ktorému je 

uložená aj možnosť nahliadnuť tajomstvo sveta i seba samého. To je jeho existenciálnym 

napätím. Vyjasniť svoj život tak, aby bol zmysluplným. Ako jediný z tvorov je slobodný. Sám 

je slobodou, vrhnutý do sveta a do jeho podmienok sa neustále rozhoduje a volí svoj rozvrh 

v spoločnom svete s druhými. Jeho údelom je, že musí voliť. Neustále a s tým, že nevie, ako 

jeho voľba dopadne, napriek tomu s vierou v naplnenie svojich možností. Sloboda je údel 

sebaodstupu, údel toho, že nejako rozumieme. Je to ale zároveň i možnosť rozumieť pravdivo. 

Ľudská existencia sa ukazuje ako niečo, čo má byť vyjasnené, odkryté a a predovšetkým 

naplnené. Po tom všetci túžime. Preto je sloboda daná možnosť k naplneniu svojho života. 

Možnosť k dobrému správcovstvu, možnosť k naplneniu najvlastnejšieho „byť sám sebou“, 

sloboda k svojmu základu, k povolaniu byť.  Naplnenie možností nie je egoizmus tak ako 

sloboda nie je svojvôľa. Egoizmus i svojvôľa sú len jedným zo spôsobov, akým sa človek 

môže vzťahovať k druhým a k sebe vo svojom spolubytí. Sú len jednou z mnohých, a ako sa 

                                                 
347 Starosť, úzkosť, bytie na svete ako i iné existenciály, sú bytostným určením človeka. Znamená to, že každý 
konkrétny výkon starosti alebo zažívanie úzkosti v bežnom živote, je možný len na základe tohto určenia. 
348 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 28. 
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ukazuje, úpadkových možností ľudí uzavretých do svojho ja. Naše rozhodovania a činy majú 

vždy dosah na druhých, naše bytie je vždy zároveň spolubytím. Starosť o svoje bytie má vždy 

dosah na starosť blížnych, i celého sveta. 

        Čas, priestor, svedomie, starosť i sloboda ako i iné existenciály, charakteristiky ľudského 

bytia, k nám patria bytostne, v nich sú obsiahnuté všetky možnosti dobra i zla, zdravia 

i nemoci a patológie. Heidegger svojou analýzou odkrýva i samotný zdroj etiky a morálky. 

Človek je bytie a o bytie mu ide. V jeho možnostiach je s ním sa minúť, avšak jeho určením je 

stretnutie, návrat k nemu. A to je možné len v autenticite, ktorej nechýba starosť. Človek je 

určený, povolaný k „môcť byť“ u spoločnej veci prirodzeného sveta, a týmto „môcť byť“ 

spoločnú vec napĺňať. Je povolaný skrz to, že je slobodný, že je schopný výzvu ako výzvu 

rozpoznať a rozhodnúť sa. To je napätie, v ktorom žije, z ktorého niet úniku. Musí reagovať, 

pokiaľ nie slobodne autenticky za seba, tak deficitne, v podobe prepadu do vecí, do správaní 

rôzneho druhu, do nemoci. Prepadlosť i nemoc je zrozumiteľná len na pozadí miery slobody 

napĺňať svoje bytostné určenie „môcť byť sám sebou“. Určeniam, ako je napríklad spolubytie, 

rodičia a domov, intimita, starosť, sexualita ako telesnenie spolubytia, pocity, sa nemôžeme 

vyhnúť. Môžeme ich viac alebo menej slobodne žiť. Byť slobodným v týchto určeniam 

znamená byť k nim voľný, nenechať sa strhnúť a zaujať k nim postoj. Naopak bez patričného 

odstupu veciam tohto sveta prepadáme, majú nás vo svojej moci, sme nimi ovládaní.  

        V slobode je však zároveň možnosť svoj život uskutočniť plne. So súcnami sa človek 

stretáva všade navôkol. Človek ako bytie sa stretáva s bytím. Avšak iba u neho samého je 

možnosť nahliadnuť bytie ako bytie, svet ako svet a čas ako čas. Iba človek zatiaľ môže reč 

odkryť ako reč, prehováranie ako volanie. Dasein je miestom, kde bytie môže dôjsť svojej 

celistvosti. Je miestom udalosti bytia.349  

        Ako jestvujúci, sa človek stretáva s jestvujúcim súcnom. Bytie je spoločné. Čo je bytie? 

To spoločné prejavujúce sa v nekonečnej rôznosti a jedinečnosti? Individualita a jedinečnosť, 

jedinečný tvar sa môže prejaviť iba na pozadí, ktoré ho umožní.350 Toto pozadie však musí 

byť inej kvality. Je spoločné, a preto je spojivom, vďaka nemu môžeme porozumieť to, s čím 

sa stretávame. Je zdrojom zmyslu a účelu, bez neho by porozumenie ani vzťah neboli ani 

možné, ani potrebné. Nie je tvarové a ohraničené, tvar sa predsa zjavuje na pozadí, ktoré mu 

                                                 
349 Domnievame sa, že nielen človek má reč. Vyjadrenie, že len človek má reč znamená, že človek je ten, ktorý 
reči ako prehováraniu poukazu súvislostí rozumie. V tomto zmysle zvieratá reč nemajú, pretože nerozumejú jej 
významu ako prehováraniu. Rozumejú konkrétnym prejavom reči, žijú v reči, ale nie je v ich možnostiach 
porozumieť, že reč dáva zmysel. Neuvažujú o zmysle reči. Práve živá reflexia nás vedie k poznaniu o bytí. 
Zvieratá žijú v bytí, ale netematizujú ho. Podobne je to s časom. Človek je tým, ktorý odkrýva seba i súcna okolo 
neho ako časové, ako pohyb. I strom svojim rastom svedčí o tom, že je časový. Toto svedectvo však je vydané 
len nám. Len človek môže svedčiť o udalosti, pretože má reč. 
350 HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení, str. 65. 
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to umožňuje. Každé pozadie môže mať ešte pozadie ďalšie, avšak prídeme na hranicu, kde je 

možné myslieť už len pozadie celkové, mysľou ťažko uchopiteľné, pretože nie je jasné 

a ohraničené, avšak umožňujúce všetku súcnosť, každý nádych, každý život. Hranicou medzi 

zjavným a nezjavným je die Fuge,351 je to predel najvyššieho druhu, predel k pozadiu 

poslednému, k celku, k Bytiu. Bytie je to, čo nás zakladá a svojou povahou je ľudskou 

identitou, to, čím človek je najhlbšie. Bytie nie je zjavné, avšak je prítomné všade navôkol. 

Každý akt a každé súcno svedčí o jeho prítomnosti. Žijeme však od neho prevažne v úniku, 

i keď v jeho neustálej prítomnosti, napriek tomu v odcudzení. Preto jeho odkrytie spočíva 

v návrate k nemu. Návrat sa deje sprítomnením, znovuoživením vzťahu. Deje sa naladením na 

spoločný základ. Preto je návrat k nemu zároveň návratom k sebe samému. Človek je „vy-

vstávaním“, je v jeho bytostnej povolanosti vystupovať zo seba von, aby zahliadol, sa stretol, 

aby pochopil. Len on je ako otvorenosť schopný vstúpiť do svetliny bytia. Preto Heidegger 

zdôrazňuje ontologickú diferenciu, rozdiel medzi súcnom a bytím, ktoré ho umožňuje.352 

Tento rozdiel pochopiť je zásadné. 

        Člove „ek-sistuje“, „ek-sistuje jako vydržování prosvětlené otevřenosti světa, ek-sistuje 

jako udržování této otevřené oblasti jasu, ve které to, co má být, může být přítomno 

a pojmuto, ve které se může jevit.“353 Nie je to tak, že by človek bol objektom, ktorý by 

následne nadväzoval vzťah k ľuďom a veciam tohto sveta. Bytie-na-svete znamená, že človek 

je vždy a pôvodne vo vzťahu, je vzťahom, ktorý je možný len tým, že človek ako bytie je 

pôvodnou otvorenosťou. Z tohto hľadiska je psychopatológia vecou miery uzavretosti 

a otvorenosti človeka k veciam, s ktorými sa stretáva, pretože miera otvorenosti pre svet je 

zároveň mierou jeho porozumenia vzťahovania sa k nemu. Uzavretosť v sebe nesie 

uzavretosť „videnia“, uzavretosť chápania, stratu seba ako realizácie svojich možností 

i slobodného spolubytia.   

        Husserl vo svojom diele vychádza z vnútra, z analýzy vnímania, ako je u človeka apriori. 

Heidegger pristupuje k problému inak. Zameriava sa na to samozrejmé, avšak nanajvýš 

nereflektované. A to jest fakt, že to, čo sa nám vo svete ukazuje, s čím sa vo svete stretávame, 

vrátane nás samých, je. Heideggerovi ide o bytie, o to, že sme, že bytie je. V jeho analýze sa 

preto jedná o vôbec ontologické základy našej existencie. Nevykladá bytie z teoretického 

systému, ale z našej priemernosti, z našej každodennosti. Heidegger  si všíma, že súcno, 

ktorým sme, je „zasadené“ v celku sveta. Tento celok je niečo, čo nás v živote oslovuje, 

provokuje. Potreba zmyslu života, potreba uskutočniť svoj život do jedného uzavretého 

                                                 
351 HEIDEGGER, M. Heraklit, str. 373. 
352 HEIDEGGER, M. Zollikon seminars, str. 31. 
353 BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie, Svazek druhý, str. 15. 
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príbehu, uskutočniť svoju úlohu v živote,  to všetko je odkazom k celkovému charakteru našej 

existencie. Tento celok pociťujeme intuitívne. Sám je takého charakteru, že ho absolútne 

obsiahnuť, porozumieť nemôžeme. Napriek tomu v ňom sme, on je taktiež v nás, náš život sa 

odohráva v celkoch (partnerstvo, rodina, komunita, náboženstvo, filozofia a jej témy, 

psychoterapia a pod.). Celok pritom nie je súhrn častí. Akýkoľvek vzťah nie je súhrnom 

dvoch ľudí, ich postojov, ich vzťahov. Je to nová kvalita, ktorá týchto ľudí spája, nesie ich 

spolu. Je to Husserlova vec sama, u ktorej sa dvaja stretávajú. I geštaltizmus v psychológii je 

poukazom na to, že naše vnímanie je predskúsenostne nastavené na vnímanie celku, a tieto 

zákony vnímania chce postihnúť, avšak už vôbec nereflektuje povahu celku v dejinách a vo 

filozofii. Heidegger ukazuje, že túto celkovosť vnímame skrz svoju náladu.354 Nálada v tomto 

prípade nie je len psychický stav v rôznych kvalitách a odtieňoch. Nálada je to, cez čo už 

vždy pôvodne vo svete sme. Je to spôsob našej otvorenosti k celku svetu. 

        Príkladom, ktorý ukazuje, že nálada odkrýva celok sveta, je nuda. V nude sa všetky veci  

ukazujú jednostranne. A to z pozície svojej nepotrebnosti. V nude vieme, že veci majú svoj 

význam, že k niečomu sú, že k niečomu slúžia. Avšak to nie je dôležité. Sme v stave, keď 

možnosti vecí nemajú svoju váhu, nezáleží na nich. Je tu všetko zahlcujúca ľahostajnosť. 

Patočka ukazuje iný príklad, a to lásku.355 I v láske sa otvára celok sveta. Tým, že svet 

ukazuje svoju plnosť. Láska otvára svet vo svojich plných bytostných možnostiach. Práve 

v láske sa odkrýva jednotný zmysel všetkých vecí, neviditeľné spojenie sa stáva zjavným, 

prítomnosť rozkrýva svoju hĺbku. Láska znamená, že spoluprežívame túto jednotu. Preto 

prežívame svet ako domov, zatiaľ čo v nude je nám odcudzený. 

        Dasein znamená, že sme vo svete významuplných súvislostí, ktoré nás volajú 

k uskutočneniu svojich bytostných možností. Svet je svetom možností, ktoré volajú po 

naplnení, preto je človek rozhovorom a jeho ľudskosť upadá, keď sa stráca jeho dialogická 

povaha, jeho otvorenosť pre bytostné oslovenie. To je starosť nám uložená. V tejto starosti je 

nielen každodenné zaobstarávanie, ako to ukazuje Patočka vo svojom druhom životnom 

pohybe. Ale je tu predovšetkým starosť o to, aby človek žil zmysluplný život, život v celku. 

Pretože len na tomto pozadí má zmysel i samotné zaobstarávanie. Je to starosť o vyjasnenie 

svojho bytia, ktoré sa odohráva vždy vo vzťahu.  

 

 

 

                                                 
354 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 165. 
355 PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie, 103. 
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5.2.2 Človek ako  nálada a bytie k smrti 

 

        Heidegger v Bytí a čase poukazuje predovšetkým na náladu úzkosti.356 Je to nálada 

pôvodná, zažívame v nej fakticitu svojho vlastného bytia, že sme a musíme byť. Prežívame 

to, že z bytia sa nedá „vyvliecť“, nanajvýš uniknúť od seba samého. Prežívame, že bytie je 

niečo, čo má svoju váhu. Je to niečo, čo musí byť nesené. Je tým, čo je nám dané k starosti, 

preto je ľudský život výkonom a výzvou prežiť ho plne. Bytie je ťažké práve týmto uložením, 

bez tejto tiaže by bola samovražda jednoduchým bezbolestným činom. Vlastne by nezáležalo 

na tom, či sa bude žiť, alebo nie. I ľahostajnosť by bola ľahostajná. Bytie je však oslovujúce, 

volá. Volá po čom? Práve po naplnení možností, ktoré sú mu vlastné. Po naplnení možností 

v situácii, do ktorej sme vrhnutí. Po naplnení života do tvaru. Úzkosť je tá pôda, úzkosť je tá 

pôvodná nálada, v ktorej je zjavné toto volanie. Nie úzkosť ako ustráchanosť, ako depresia, 

ako fóbia, ktorá uzamyká život, ale naopak, ako základné rozpoloženie, ktoré dáva možnosť 

rozlíšiť dôležité od nedôležitého, a tak otvára možnosť pre autentické bytie.  Nie je to úzkosť 

v snahe vyhovieť druhým, aby sme ich nestratili, aby sme neprestali byť milovaní a teda 

hodnotní. Jedná sa o úzkosť z prežitia plnosti ničoty.357 V tom stoja úzkosť i smrť blízko seba. 

V tejto úzkosti je nám práve zjavné, že bytím sme a vlastne musíme byť, je to výzva 

k prebratiu zodpovednosti za svoj život i okamih hrany ničoty a plnosti.  

        V úzkosti a z nej vyplývajúcej zodpovednosti sa o svoje bytie postarať, sa okrem iného 

ukazuje ešte jeden holý fakt. Vôbec zodpovednosť i úzkosť vyvstávajú z  horizontu vlastnej 

smrti. Je to budúca možnosť, ktorá je v prípade každého z nás nezastupiteľná a istá. Životné 

možnosti môžeme napĺňať či premeškávať, táto možnosť je však najvlastnejšie naša. 

Prítomnosť smrti nie je reflexiou o nej, nie je to ani vnímanie smrti blízkych, či vnímanie 

                                                 
356 HEIDGGER, M. Bytí a čas, str. 382. 
357 V problematike pochopenia existenciálnej úzkosti nám môže pomôcť Frommovo (1994a) delenie, podľa 
ktorého môžeme úzkosť pochopiť na pozadí bytostnom a vlastníckom. Bytostná úzkosť v sebe nesie pozitívny 
potenciál. Motivuje k akcii, nie je možné žiť bez zmyslu. Ako taká tak môže odomykať človeka v jeho bytí 
a zároveň pokiaľ máme úzkosť o svojho blížneho, máme záujem na jeho žití, na jeho slobode a raste. V tomto 
zmysle neuzatvára, ale vyzýva k autentickej účasti. V bežnom živote ako i v terapeutickej praxi sa stretávame 
naopak s druhmi úzkostí a strachov, ktoré človeka v jeho bytí paralyzujú a život uzamykajú. Následné spôsoby 
riešenia týchto úzkostí sú rôzne. Od uzavretosti až k najrôznejším  druhom kompenzácií a sily. Domnievame sa 
dokonca, že úzkosť a strach (a z nich vyplývajúca vôľa k moci a klamstvo) sú pôvodom duševných ochorení 
a trápení. Ukazuje sa, že každá konkrétna úzkosť a strach sú vo svojom základe úzkosťou zo smrti, zo straty 
rôzneho druhu, lásky, sebaobrazu, istoty a bezpečia, duševnej rovnováhy a pokoja, existencie a pod.. Zmysel 
konkrétnej úzkosti tak môže byť odkrytý na tomto základe. V psychoterapii je dôležité úzkosť pomenovať 
a odkryť, vyniesť ju na svetlo sveta, aby človek mohol svoj vnútorný svet skonfrontovať so svetom spoločným, 
nájsť v ňom nové možnosti prijatia, opory a útechy, ale i odskúšania nových bytostných možností. Napokon, 
domnievame sa, že existenciálna úzkosť ako ju popisuje Heidegger patrí k človeku bytostne, tak ako k nemu 
patrí i starosť, avšak nie je náladou výlučne prvotnou. K existenciálnej úzkosti totiž patrí i starosť, a s ňou 
i láska. Láska a starosť, prijatie, sú prvotným naladením matky na svoje dieťa. Láska vyvodzuje úzkosť 
o milovaného človeka, avšak opačný prímer to nezaručuje. Naopak úzkosť je vždy spojená so starosťou. 
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smrti okolo nás a jej prijatie ako faktu, už vôbec nie zotrvávanie v morbídnej tematike, ako 

nás upozorňuje Patočka.358 Smrť je pozadím, i keď v našom živote väčšinou netematickým, 

nie práve výslovným, z ktorého vychádza potreba svoj život naplniť, prežiť ho zmysluplne. 

Mať smrť vo svojom sebavedomí volá po uskutočnení života. Teraz. Naša vina je založená 

práve v premeškaní možností konečného života. Patočka tvrdí, že smrť nie je ako bodka na 

konci vety, ale je vetou samotnou, ktorá sa nesie istým oblúkom, istým pohybom k svojmu 

uzavretiu.359 Veta  o niečom vypovedá, je vyjadrením zmyslu, a to vždy. I veta, ktorej chýba 

akýkoľvek zmysel, je príznačná jeho chýbaním. Veta patrí reči a reč je artikuláciou zmyslu. 

Zmysel  sa vyjavuje skrz reč. Tak je vyslovená veta, slovo, zvedomením, uvedením do tvaru 

to, čo je zatiaľ netematicky prítomné. Preto je i v psychoterapii i v našich vzťahoch potreba 

veci vysloviť a pomenovať. Vyslovením sa totiž sprítomňuje to, čo je tu neprítomne prítomné. 

Reč, ktorá nevzišla do vety, do slov. Podobne ako s vetou, je to s našim životom. Je to pobyt 

v zmysluplnom svete, pohyb na ceste, na ktorej sa tvorí vždy jedinečný príbeh ukončený 

smrťou. Smrť nie je len uzavretím života. Jej tajomstvo spočíva práve v jej spojení so 

zmysluplnosťou života. Bytie, zmysel a smrť spolu súvisia. 

        Existencia si je vedomá tejto negativity. Uniesť ju, zobrať na seba jarmo slobody, voľby 

a zodpovednosti je výkonom. Pôvodná negativita sa objavuje v pranálade úzkosti z prázdna. 

Obvykle však v tomto spôsobe bytia nežijeme. Vedomie tejto negativity zostáva 

v každodennom obstarávaní a rozptýlení v zabudnutí. Vynára sa práve v momentoch, ktoré 

rozptýlenie a každodennosť narúšajú. Obvykle je to v situácii počiatku a konca. 

Každodennosť je ako každý deň. Dni splývajú do jedného, čas splýva do vnútorne 

prežívaného „bezčasia“ či stereotypného uplývania. Pri situácii počiatku a konca je to však 

inak. V počiatku a v konci sme oslovení akoby priamo a jedinečne. Tam práve hlboko 

prežívame bytie ako svoje. Čo to znamená? Smrť, počiatok i koniec poukazujú na to, že sme 

bytosťami časovými a teda konečnými. Vedomie času neznamená len to, že vieme, že čas 

plynie, že sa menia ročné obdobia, že starneme, že smrť je ukončením tunajšieho pobytu. 

I s týmto vedomím totiž môžeme zažívať životnú jednotvárnosť, nekonečné nikam nevedúce 

plynutie času. Čas síce beží, dejú sa prirodzené prírodné, biologické i pracovné zmeny, ktoré 

pozorujeme, avšak v živote sa nič zásadné nehýbe nemení. Pri jednoliatosti nie je dôvod 

uvažovať o čase ako niečom, čo sa nás nielen týka, ale čím dokonca sme. Vedomie času teda 

musí byť spojené s jeho prežívaním. Prežiť čas znamená vstúpiť do vlastného deja. Dej 

pritom znamená, že sa niečo deje. To nie je len plynutie, ale zásadne vnútorný pohyb vedúci z 

niečoho niekam. Z nevedomosti do poznania, z neautenticity do otvorenosti, zo samoty do 
                                                 
358 PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie, str. 138. 
359 tamtiež, str. 137. 
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spolubytia, z každodennosti do životného zážitku. Je to pohyb z počiatku k zmysluplnému 

celku, ku koncu, ktorý je zároveň týmto počiatkom! Z ničoty do plnosti alebo naopak. 

Tajomstvo smrti spočíva v tom, že ako koniec je zároveň počiatkom! Odkrytie času ako 

časovanie, Heideggerova  temporalita,  je počiatkovaním, je to uvedenie do smrteľnosti, ktorá 

volá k zmyslu života.360 Počiatkovanie je pohyb, ktorý vzniká bytostným oslovením. 

Oslovené je jadro našej bytosti, oslovená je naša jedinečnosť. V tom momente cítime, že 

ožívame, cítime, ako sme nabíjaní energiou z udalosti, ktorej sme svedkom, cítime sa ako 

znovuzrodení. Preto hovoríme o počiatku. Je to znova a znova pramenenie zo svojho 

vlastného prameňa.361 Vyvieranie však vždy súvisí s prostredím, ktoré mu to umožní, ktoré 

dodá potrebnú vlahu, vodu a miesto, z ktorého môže prúdiť. Voda prameňa je čistá tak, ako 

i človek, ktorý počiatkuje je sám sebou, neskrytý, pravdivý, čistý.   

        Váha zmyslu vyplýva z toho, že cítime, že byť nám je uložené. Sme a s týmto „sme“ si 

musíme nejako počať. Už v tejto vete je znázornené samotné východisko. Počať, počiatkovať, 

zrodiť. Človek však nie je objekt. Je v centre celku súcien. Je vždy pôvodne a neoddeliteľne 

spojený so svetom. Má spoločné bytie. I kameň jest, i kozmos jest, ale stále sa jedná o jedno 

spoločné bytie, jest je rovnakého druhu, ale rozdielneho jestvovania. Kameň je inak ako 

človek.  

        V základnej úzkosti cítime nedokonalosť našej existencie. Nedokonalosť je nám daná 

ako naša sloboda. Nedokonalosť a neúplnosť nás volá k sebe v zmysle prevzatia 

zodpovednosti, naplnenia svojich možností, naplnenia života. Celok života však je možný iba 

v celku sveta. Naplnenie svojich možností spočíva v prvom rade v otvorenosti ku svetu, 

z ktorého tieto prichádzajú. Prežívaná zmysluplnosť je stretnutie sveta (ľudí či výziev) a nás 

u spoločnej veci, je to stretnutie v možnosti a v jej naplnení. Možnosť vychádza z významov 

sveta, zároveň je však naša. My sme tí, ktorí môžeme. Toto zbližovanie, vzájomné 

„vyhmatávanie“ vedie k stretnutiu nás a sveta u spoločnej možnosti, u spoločnej veci, ktorým 

je zmysel. To stretnutie akoby odkrýva zmienený pôvodný celok, odkrýva svet vo svojich 

významuplných súvislostiach, svet i Dasein sa spájajú. Je to prienik. Hérakleitos dodáva, že 

toto univerzum riadi blesk.362 V tom preniknutí, v tom stretnutí, to jest počiatok. To je ten 

zvláštny vnútorný pohyb, ktorý prežívame a ktorý zakladá vedomie času. Smrť blízkeho 

človeka, starnutie, zmena ročného obdobia môže byť vnímaná ako fakt medzi ostatnými 

faktami. Takto jednoducho beží život. Avšak v stretnutí, v bytostnej udalosti je to niečo, čo 
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k nám zo sveta preniká, čo hýbe našim bytím, hlboko a intímne sa nás dotkne. Je to chvenie, 

až otras. 

        Počiatok a koniec sú pôvodným odkrytím časovosti. Keď prežívame vnútornú zmenu, 

vnútorné pohnutie, vnútornú radosť či bolesť a stratu (slovo vnútorný tu slúži na vystihnutie 

hĺbky tohto prežívania), odkrýva sa prapôvodná nálada, odkrýva sa nám svet v celku, veci 

k nám prehovárajú rovnakou rečou. V počiatku sa otvára prirodzenosť, sme pri rodení seba 

samých, „prirodzujeme“ sa. Prirodzenosť ako i ostatné možnosti však prichádzajú zo sveta, 

z druhých. Odkrytie povahy Dasein ako bytia-na-svete vylučuje možnosť, ktorú nastolili 

Schopenhauer a Nietzsche, a totiž, že človek je pudený zvnútra mohutnosťou, ktorou je vôľa.  

        Koniec je obvykle spojený so stratou. Strata blízkeho človeka je otrasom vzájomnej 

jednoty, pripomenutím základnej úzkosti, základnej tiaže toho, čo k životu patrí. Strata však 

nemusí byť ponímaná nevyhnutne v negatívnom zmysle. I koniec je otvorením nových 

možností, je v istom zmysle zároveň počiatkom. 

        Vráťme sa k Heideggerovi. Základným naladením človeka na svete je úzkosť. Tá 

odkrýva tiaž prevzatia zodpovednosti uniesť svoj život, niečo s ním urobiť, prežiť ho dobre. 

Odpoveď na problém ľudskej existencie je u Heideggera dvojaká.363 Buď autenticky 

prevezmeme zodpovednosť za najvlastnejšie „môcť byť“ alebo si zvolíme únik do ľudskej 

všeobecnosti, konformity, neautentického verejného anonyma. Uniká sa do takých činností, 

do takých spoločenstiev, ktoré túto tiaž odnímajú, zľahčujú, potláčajú alebo na ňu úplne 

zabúdajú. To je pôvodná ľudská úpadková tendencia. Únik do toho, čo je síce jednou 

z možností ako byť, ale je to zároveň možnosť byť odcudzeným sám sebe. Heideggerova tiaž 

sa ukazuje ako tiaž prevziať to, čo je mi uložené, čo sa zjavuje ako úloha, čo je uložené niesť 

jedinečne a za seba. Ja som znamená, že toto bytie je moje, že mám vzťah sám k sebe. Ty som 

nie je možné, reč „nepustí“.  

        Negativita, ktorú pociťujeme v úzkosti, nesie v sebe možnosti, ktoré môžu byť prežívané 

ako naplňujúce, teda pozitívne. Nesie možnosti i úpadkové, ako napríklad únik. Je to 

ontologické určenie, z ktorého sa môže odvíjať plus i mínus. Tiaž znamená byť otvoreným 

k nároku svojho života prežiť ho vlastne, za seba. Byť otvoreným k nároku zariadiť si život, 

prežiť ho plne, vzbudzuje neistotu a úzkosť. Je to neistota budúcnosti, neistota, či budeme 

stačiť odolávať nárokom sveta, neistota, či sa nám to, čo si intuitívne želáme, podarí. Neistota, 

že budeme musieť vykonať pohyb, ktorý sme ešte nerobili. A napokon neistota, že 

i s maximálnym svojim pričinením výsledok nie je zaručený. 
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        V negativite, ktorú pociťujeme v úzkosti, je zároveň obsiahnutá pozitivita, budúcnosť, 

ktorá oslovuje. Vo fakte bytia k smrti je zároveň obsiahnuté bytie k životu. Bytie k smrti je 

bytím k životu. Je to jedna a totožná vec.  

 

 

5.2.3 Človek ako spolubytie 

 

        Únik z tiaže prevziať to, že žijeme, na seba, je únikom do všeobecnosti, do povrchného 

záujmu, do rozptýlenosti. Touto všeobecnosťou je verejný anonym, das Man.364 Je to 

odcudzenie vlastnej slobode, vlastnému autentickému citu a mysleniu do obecného ono sa. 

Ono sa predsa tak má správať, ono sa má tak vyjadrovať, ono sa má tak cítiť a myslieť. Ono 

sa má takto sa zabávať, tomuto sa venovať, toto sledovať v médiách, takto pristupovať 

k ľuďom a pod.. Ono sa sú všetci a nikto, tvrdí Heidegger.365 Domnievame sa, že najväčšie 

riziko tohto ono sa spočíva v tom, keď ho človek preberie za svoje vlastné a ako svoje vlastné 

ho vníma. Resp. v rámci osamostatnenia a emancipácie prechádza z jedného ono sa do 

druhého. A to práve vtedy, keď všeobecnosť má tu moc vyvolať pocit výnimočnosti. 

Všeobecnosť vyvoláva pocit jedinečnosti práve tým, že človek participuje na tom 

anonymnom, všeobecnom, ktoré sa prezentuje ako hodnota. Sme hodnotní práve vtedy, keď 

sme prijatí skrz svoj osobný výkon vo všeobecnej sfére. Tak dieťa napríklad plní vôľu svojich 

rodičov, tak účinkujúci plnia vôľu divákov. I samotná kultúra sa tak môže starať o únik pred 

smrťou, pred prirodzeným životom. Smrť je to, čím nie je teraz potrebné sa zaoberať, máme 

svoje aktivity, ktoré prežívame a konáme práve teraz. Pocit potreby autenticky žiť sa stráca 

v návale každodenných obstarávaní, každodenného úniku. Patočka k tomu: „Způsob tohoto 

pohledu na smrt nás uzavírá do sebe, svůj život si takříkajíc rozdělíme na dvě fáze – na to, co 

v jednotlivých chvílích prožíváme, a na to, co nás čeká, co je zatím odloženo a co se nás 

netýká. A v tom prvním oboru toho, co zatím můžeme, co je nám dopřáno, jsme vlastními 

pány, v tom se už nějak zařídíme, do toho ať nám nikdo nemluví, v tom jsme sami u sebe, 

v tom se můžeme uzavřít. Veřejná anonymita vypadá na první pohled nevinná, ale ve 

skutečnosti je ontologickým  základem, na němž spočívá veškerá nezodpovědnost v životě, 

uzavřenost do sebe a nedbalost na možnosti své i druhých. Zde vzniká možnost vzdoru, 

uzavření, které se točí kolem sebe, které nepřipouští nic jiného než své vlastní výboje, svůj 

vlastní životní majetek. Anonym nás uklidňuje, ulehčuje nám, ale zároveň nás uzavírá.“366 
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Verejný anonym je pestovanie každodennosti, priemernosti a povrchnosti. Priemernosť 

a každodennosť nereflektuje žiadne „ja“, ani Dasein.367  

        Verejný anonym poukazuje ešte na jeden zásadný existenciál, ontologické určenie, 

ontologickú „štruktúru“ toho, ako sme. A to je spolubytie. Spolupobývame s druhými na pôde 

jedného spoločného sveta. Vždy a pôvodne. Druhý  jestvuje na tomto svete tak ako my. 

V tom sme si blízki, v tom je možnosť najväčšej blízkosti a porozumenia, stretnutia pri veci 

samej, pri bytí. Ja som je ten istý spôsob existencie ako ty si. Odlišní sme si v tom, že každý 

unášame práve to bytie, ktoré je naše a rozličným spôsobom, rozličnou otvorenosťou pre 

neho. Je to náš nezastupiteľný výkon. Ale druhý existuje rovnako ako my. Jeho bytie je 

taktiež starosť, ide mu o jeho bytie. Ja a ty sú rôzne. V tom, v čom sme si blízki, je bytie. 

V tejto veci je možnosť sa stretnúť, nájsť sa, niesť životnú etapu spoločne, stáť pri sebe. Toto 

stretnutie, tento celok je predsa obsiahnuté v tom my sme. My je spoločné i sme je spoločné, je 

to prameň jednoty. To nie je len vecou jazykového úzu. To je vecou hlbokého zážitku tohto 

„jest“, zážitku naplnenia možností tohto „jest“. Bytie je spoločné a prvotné, preto i jednota my  

je prvotná. Prvotná je komunita a prijatie.   

        Ono je môže byť i výskyt na spôsob veci. Ono sa vyskytuje, ale už nemá vzťah k sebe 

samému, je tu ako predmet, ako vec. I v spôsobe on je alebo ona je, je daná táto vzdialenosť. 

I človeka môžeme uchopiť predmetne. To výrazne a citlivo postrehol Buber. Naopak 

i v prírode, v zážitku osobného vzťahu k nej sa môže objaviť Ty. Spolubytie na pozadí Toho, 

kto túto jednotu zakladá, ktorým je táto jednota nesená. Preto Buber ako základ vzťahu 

uvádza večné Ty.368  

        Heideggerov postoj je fenomenologický a predovšetkým ontologický. Zostáva u toho, čo 

je vykázateľné, zostáva u ontologickej štruktúry. Spolubytie sa tu javí ako niečo podstatne 

zásadné. „Zájem o spolubližní je tak zásadní, tak hluboký, že sobě samým jako obstarávajícím 

věci rozumíme jen na pozadí toho, že jsme spolu s druhými...Na spolubytí jsme prvotně 

interesováni, spolubytí nás nejvíce nese. Proto také ten zvláštní fenomén, že my jsme vždy 

tam, u těch druhých. Místo, kde se především zdržuje náš pobyt, není místo, kde jsme my, ale 

kde jsou druzí, s nimiž hovoříme, s nimiž se vyrovnáváme. Spolubytí není lhostejná 

juxtapozice, stání vedle sebe, jak to na první pohled vypadá. Ve skutečnosti není tak neutrální, 

je to bytí, kde stále dáváme pozor, jak se jevíme v očích druhých, ustavičně se na sebe 

ohlížíme, pozorujeme se navzájem. Fenomén neosobního anonyma se vysvětluje právě tím, že 

pod pouhým bytím vedle sebe se odehrává ustavičně bytí spolu a proti sobě. Je to ustavičné 

sebedostihování a předstihování, ustavičný zájem nezůstat pozadu, atmosféra ustavičného 
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pozorování druhého. Právě zde se odehrává vznik veřejného anonyma, průměrného 

a zvnějšku přijímaného, zvnějšku vytvořeného já. Já, které smýšlí tak, jak se smýšlí, hodnotí 

tak, jak se hodnotí, baví se tak, jak se lidé baví atd. Všecky zájmy, celou svou roli ve světě, ve 

společnosti vyřizuje podle této koexistence, a to takovým způsobem, že se v něm nemůže 

rozvinout život z vlastního pramene.“369 Ako vyjsť z tejto neautenticity, z spôsobu 

povrchného, neustáleho rozprávania, nejasnosti, dvojzmyselnosti a povrchného, nikdy 

neutíchajúceho a vždy zameniteľného záujmu? Ako nechať prúdiť svoj vlastný prameň? 

Obecne môžeme tvrdiť, že cestou z neautenticity je návrat k autenticite. K vlastnej skúsenosti 

a k dôvere vo vlastnú skúsenosť. Je to návrat do žitého sveta, sveta prirodzenej skúsenosti. 

Stretávame sa s ľuďmi, s blížnymi i s ľuďmi vzdialenejšími, vždy pri veciach tohto sveta. To 

je naša spoločná pôda stretnutia. Pri veciach sme stále spolu s druhými, prostredníctvom nich 

a pre nich, resp. pre vec, o ktorú sa spoločne staráme ako o hodnotu. Význam autority pre 

dieťa i pre dospelého spočíva v tom, že táto mu ukazuje, ako to s vecami tohto sveta je, ako sa 

to s vecami má. Ako je to so vzťahmi a čo vzťahy ako vzťahy vyžadujú. Všetko je potrebné sa 

naučiť. Rodičia sú prvotným svetom, autoritami, ktoré dieťaťu sprístupňujú svet ďalší. 

Pozitívna autorita pripraví svoje dieťa, žiaka, blížneho k tomu, aby on sám sa mohol stretávať 

s vecami podľa vlastného prameňa a podľa povahy veci. Veď povaha veci ukáže, kadiaľ 

prameň má tiecť, kde je vhodné miesto na pramenenie, kde je najviac potrebná vlaha a kde 

prameň má priestor pre svoj spád a silu. Autorita je tak prostredníkom medzi svetom 

a chovancom, v tom leží jej zodpovednosť.  

        Spolupobývanie s druhými a ich prítomnosť je neustála. Neustále sme prítomní 

s druhými. I keď nevýslovne. V pocitoch, v myšlienkach. Spolubytie je tak silné, že sa 

vytvára ešte pred počatím človeka. Je nesené kultúrou vzťahov rodičov, kultúrou každého 

z nás. Náš celok života je celok v spolubytí s druhými. I keď premýšľame o veciach i o sebe, 

o svojom živote, vždy je to na pozadí našich vzťahov. Naše vzťahy, to sme istým spôsobom 

ale my sami. Prvotne sme u vecí, ktoré nás oslovujú možnosťami. Naše porozumenie vždy 

prvotne prichádza z možností vecí, z obstarávania, zo starosti. Táto prvotnosť u vecí tiež 

znamená, že prvotne sme u druhých. Ja vyvstáva z Ty, z možností Ty. Možnosti druhých nám 

otvárajú svet, bytie druhých nám otvára naše vlastné vzťahové možnosti. Ja ako ja tu však 

zostáva jedinečné. Mne je udelená sloboda, vo mne je možnosť byť svojim vlastným 

prameňom, mne prináleží v konečnom dôsledku niesť zodpovednosť za svoje bytie, 

odpovedať na výzvy svojho života.  
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5.2.4 Človek ako možnosti, autenticita a neautenticita 

 

        Možnosti prichádzajú zo sveta, z budúcnosti k nám a skrz ne sebe i svetu už vždy nejako 

rozumieme. Naše bytie je v predstihu, ako možnosť autentickej budúcnosti je „predbeh“, 

hovorí Heidegger.370 Možnosti nás oslovujú práve tým, že skrz ne môžeme byť. Existujú však 

dva základné spôsoby, ako k oslovujúcim možnostiam pristúpiť. V neurčitom ono sa človek 

vyčkáva, je pasívne vydaný tomu, čo prichádza alebo neprichádza. Zotrváva v tom, čo je mu 

ponúkané. Ono sa, neautentický modus existencie je tu stále. Ako však dôjsť k vlastnej 

autenticite, k prevzatiu autentickej starosti o svoj život? Tým, že ho ako život zakúsime. A to 

je práve vtedy, keď sa ukáže ako časová dimenzia, keď sa ukáže so svojou možnosťou smrti. 

Váhu a hodnotu zakúšame v stratách, v koncoch, ale i v počiatkoch, vo vznikoch, v osobných 

krokoch, v udalosti otvorenosti bytiu. Veď oboje sú si blízke. Oboje odkazujú na to, že sme 

pôvodne bytosťami časovými, že nás čas je vymedzený. Otvorenosť bytiu je podstatný prvok 

daseinsanalýzy. Klient a pacient sa odkrýva, otvára sa sám sebe i druhým skrz pocit dôvery, 

starosť o svoje bytie i odvahu, otvára sa svojim trápeniam a je svedkom prirodzeného života 

druhých a spoločenstva, v ktorom je.    

        Autentický spôsob existencie vyvstáva na pozadí smrti. Vďaka konečnosti nášho života 

nás svedomie volá k nám samým, k starosti o to prežiť svoj život plne, nezmeškať, 

nepremárniť. My sami, pôvodný hlas prehovárajúci z úzkosti, ktorú hlboko poznáme, voláme 

seba k návratu k sebe samému. Možnosť smrti, ktorá je pre našu existenciu na tomto svete 

najvlastnejšou možnosťou, ktorá je istotou, neznamená príklon k nej. To by bolo podstatné 

nedorozumenie. Znamená prijať túto možnosť do svojho života ako jeho určujúcu súčasť. 

Smrť je tu to, čo oživuje, koniec je to, čo dáva vzniknúť počiatkom. Prijať smrť do svojho 

života znamená sa mu otvoriť. Smrť neznamená len zánik, to by bola podstatná redukcia. 

Prináša predsa viac. Volá nás k zmysluplnosti nášho života, obsahuje v sebe negativitu 

vzhľadom k pozitivite života.371 A negativita je spojená s bytím ako odlišnou kvalitou 

predmetnosti. Smrť je spojená s bytím a so zmyslom, preto je tajomstvom, preto je hranicou. 

Naučiť sa žiť so smrťou znamená zavzať istotu konca do svojho života a tak sa priblížiť 

svojmu autentickému prežívaniu a činu.  

                                                 
370 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 376. 
371 Negativitou nemyslíme zápor, niečo negatívne tak, ako pozitivitou nemyslíme klad, ale výskyt. Negativita  
znamená, že je iného druhu ako výskyt. Nie je predmetnej, telesnej povahy. Negativita je  blízko k bytiu, bytie 
nie je predmetom, to je ontologická diferencia. V tomto význame je negatívne. Heidegger ho v stati Čo je 
metafyzika? prirovnáva k „nič“. „Nič“ však neznamená žiadny počet, prázdno. Naopak, „nič“ je plné, „ničuje“ 
(Heidegger, 1978, s. 99). Nakoľko naše myslenie zotrváva v Descartovom, v matematickom porozumení, môžu 
sa pojmy „negativita“ a „nič“ zdať pomerne nezrozumiteľné a nie práve vhodné. 



 174

        Autenticky prevziať starosť o bytie znamená sa pre toto bytie rozhodnúť. Znamená to 

vykonať voľbu k moci byť najvlastnejšie sám sebou, mať odvahu k svojim citom, k svojmu 

prejaveniu sa a k činu. Vykonať svoj slobodný rozvrh. Preto Heidegger  hovorí, že 

s autenticitou súvisí odhodlanosť.372 Vyjasnením vôle sa vyjasňujú nové možnosti, svet sa 

otvára v tom, čo človek chce, a podľa toho sa odkrýva, čo môže a ako môže byť. Týmto 

krokom súčasne staré možnosti neautenticity ustupujú do pozadia. Ľudský život je však 

putovaním, je pohybom na ceste, a ako taký hľadaním. Autentický spôsob existencie však ešte 

nie je životom v pravde, ako to ukazuje Růžička  na rozbore mýtu o Oidipovi.373 Je ale 

jedinou cestou, otvorením svojho prežívania  tomu, čo pravdivý život znamená. Autenticita je 

otvorenosť voči tomu, čo najvlastnejšie  prežívame. K sebe i k druhým. Prežívanie môže však 

mať niekoľko vrstiev. Samo môže byť odkrývaním prežívania hlbšieho, hnev sa môže 

odkrývať ako túžba i sklamanie, dlho očakávaná nenaplnená možnosť. V odkrývaní do 

neskrytosti sa sami sebe ukazujeme v súvislosti našich vzťahov a našich rozhodnutí. 

Rozmotávame svoj príbeh a tým mu rozumieme. Autenticita ako vyjadrenie toho, čo práve 

a najvlastnejšie prežívame, ešte nie je život v pravde, ale je cestou k jeho odkrytiu. Keď 

človek žije v pravde, v otvorenosti svojho bytia, v sebeporozumení, je v najvlastnejšom slova 

zmysle autentickým. 

        Pobývať autenticky znamená vrátiť sa k sebe samému. Človek prichádza k sebe samému 

z možností, ktoré ho zo sveta oslovujú. Prichádza z budúcnosti. Človek sa ale zároveň vracia 

k tomu, čím najvlastnejšie môže byť. Je životom stále oslovovaný: „Je to to, čo skutočne 

chceš?“, „Čo od teba život ešte očakáva?“ obracia otázku Frankl.374 Vracanie sa je vracanie  

k pôvodnej výzve, k pôvodnej úzkosti volajúcej po naplnení života. Tak sa človek vracia 

k bývalosti z budúcnosti, a to tu a teraz, preto je časovou existenciou.375 Existenciou 

vystupuje zo seba samého von, do presahu seba samého k sebe samému. Descartov rozvrh je 

zrušený. Vystupuje zo seba k svojim možnostiam, a z týchto možností sám sebe i rozumie. 

Aby sa však autenticky k sebe mohol prinavrátiť, autenticitu ako autenticitu musí rozpoznať. 

Musí sám seba ako seba rozpoznať. Ako? Heidegger odpovedá: volaním vlastného svedomia, 

človek musí byť vo svojej autenticite sám sebe ukázaný.376 

 

 

                                                 
372 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str.  367. 
373 RŮŽIČKA, Jiří. Ego-analýza. Kritická studie, str. 246. 
374 TAVEL, P. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla, str. 40. 
375 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 365. Človek sa prinavracia k sebe nielen v pôvodnej úzkosti, ale 
predovšetkým v otvorenosti bytiu, pretože v otvorenosti sa so spoločným bytím stretáva. Bytie prebúdza bytie 
ako spontánnosť prebúdza spontánnosť a otvorenosť. 
376 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 308. 
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5.2.5 Domov, svedomie a vina 

 

        Tam, kde človek môže byť autenticky, slobodne vyjadrovať svoje prežívanie a pritom 

zostáva prijatý a milovaný, to jest existenciál domov. Domov teda pôvodne nie je tam, kde sú 

rodičia a súrodenci. Nie je pôvodne v rodine. Naopak, rodina je zakladaná na fenoméne 

domova. Domov je útočisko, bezpečné a známe miesto i možnosť ísť z neho von. Je to prijatie 

jedinečnosti a zároveň možnosť slobody, možnosť odchodu. Je to rovnováha priestoru dnu 

i von. Tak človek môže zažívať domov inde, ako vo svojej rodine, pokiaľ mu ho táto 

neposkytuje. Všetky kvality domova sa objavujú na pozadí domova ako ontologického 

určenia. Týmto určením je „spolunesenie“ bytia, spolubytie par excellence, účasť na vytváraní 

spoločného života, spoločného diela na pozadí bytostného my, my spolu. Skúsenosť domova 

či jeho chýbania je prvotná. Ako ukázal Patočka, v ňom sa odohráva náš prvotný pohyb, 

pohyb prijatia.377 Vo vzťahoch domova sa vytvára porozumenie vzťahom, otváranie 

i uzatváranie vzťahových možností, sloboda i nesloboda. Otvorenosť a uzavretosť možností 

našich najbližších ovplyvňuje otvorenosť i uzavretosť možností našich.  

        Fenomén domova je dôležitý predovšetkým z pohľadu prijatia a lásky. Prijatie a láska sú 

totiž tie spôsoby bytia, v ktorých sa nám svet a druhí v ňom otvárajú dôverne, akoby „naho“, 

tak ako sú. Skrz lásku sa otvára svet vo svojej plnosti. Preto láska v sebe nesie poznanie. 

Poznať bytostnú povahu druhého i jeho možnosti nie je racionálnou psychologickou 

analýzou. To poznanie leží v okamihu zjavnosti celku, v okamihu zjavnosti jednoty. Láska je 

to, čo nám umožňuje pokračovať na životnej ceste ďalej, pretože nás otvára, volá k plnosti, 

pripomína nám, že život má zmysel. 

        To, čo je milované, sa odkrýva ako hodnota. I dieťa podľa toho rozvrhuje svoj svet 

a možnosti v rodine. Podľa toho, kedy je milované, uzatvára, resp. otvára svoje vzťahové 

možnosti. Podmienečná láska rodičov necháva dieťa u vecí a postojov, ktoré sú láskou 

potvrdené, u vecí, ktoré sa týkajú skôr osoby dieťaťa než jeho otvorenosti pre svet, a tým sa 

dieťa stále viac orientuje na sebakontrolu, úzkosť z neistoty, či bude jeho osoba potvrdená. 

Bezpodmienečná láska naopak necháva dieťa byť tým kým je, aby sa mohlo stretnúť u veci 

tohto sveta také ako je, aby odkrytiu veci prispelo svojou spontaneitou, autenticitou a 

porozumením.  

        Vzťahové postoje a možnosti, ktoré prichádzajú od druhých si v sebe bežne nesieme 

netematicky. Sme s nimi tak spätí, že k nim nemáme patričný odstup. To, čo je najbližšie 

ontologicky, čo je nächste, je najťažšie prístupné, najťažšie vnímateľné, je najťažšie odkryť, 
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tvrdí Heidegger.378 Spolubytie nesieme neustále a môžeme niesť netematicky v sebe, ako to 

vídame v psychoterapii. V netematickosti je spolubytie i rodinných predkov, ich kultúr, ich 

slobodných a neslobodných vzťahových možností, ktoré sa generačne prenášajú. To znamená, 

že v sebe nesieme i svojich zomrelých, i tí sú prítomní a živí v našej skúsenosti. Prechod 

z neautentického spôsobu existencie do autentického je prechodom z neslobodného 

a neosobného pobývania na svete k prevzatiu a prežívaniu svojich vzťahových možností ako 

svojich. Je to prechod od sebastrednosti k uvoľneniu pre vec samu, pre zmysluplné veci tohto 

sveta v našej nezastupiteľnej účasti. Patočka  k tomu, čo konkrétne znamená prechod 

z neautenticity do autenticity, uvádza: „Ale co to konkrétně znamená? Zase ne nějakou 

kontemplaci a reflexivní zachycování nějakých svých duševních stavů, nýbrž např. pokud jde 

o nepředstižitelnost (o smrť – pozn. autora) to znamená, že porozumíme vlastním 

předstižitelným možnostem, tj. všem svým ostatním možnostem jako předstižitelným. A to tedy 

znamená, že nikdy sebe nebudeme zabsolutňovat, zbožňovat, činit centrem. Znamená to 

naprostou věcnost, která však neznamená neosobnost, ale která je  zakotvena v nejhlubším 

jádru naší osobnosti. To je otevřenost. Tento pohled, toto vydržení – to teprve znamená 

životní normalitu. To znamená zbavit se ustavičného kroužení kolem vlastního já ve smyslu 

zabsolutnělého centra života, zbavit se autismu. Pochopit konečnost všech možností. To 

znamená také vidět druhého v jeho možnostech a nechat ho v nich se rozvinout – nechat ho 

být. To je jedna věc. Druhá věc: jen z tohoto hlediska můžeme existovat cele, cele se věnovat 

něčemu celému, svému životu dát celistvý smysl.“379  Vedomie smrti, jej zavzatie do svojho 

života, akoby zužuje rozsah sebastrednosti a naopak rozširuje rozsah sveta a druhých. 

Fakticita smrti je tak pevná, že vzbudzuje pocit pokory a vyjasňuje v nás hlas nášho 

svedomia. V prítomnosti smrti sa dostávajú naše hodnoty takpovediac „na pretras“. To, čo sa 

zdalo významné sa môže ukázať ako bezvýznamné a naopak. V prítomnosti smrti opäť 

povstáva tá pôvodná nálada, ktorá volá k tomu, aby sme život prežili plne. A toto „plne“ je 

možné len z autenticity, z vlastného prameňa. Aby sme v zostávajúcom životnom čase 

dohnali a napravili, čo sme premeškali. Aby sme vyrovnali dlhy života. Aby sme venovali čas 

hodnotám, ktoré sa objavili. Strávili čas s tými, ktorých prítomnosť sme v každodennosti 

nedocenili. A venovali čas tomu, čo sme odkryli ako podstatné a čo sme v každodennosti 

odkladali na neskôr.   

        Tu sa ukazujú dva dôležité existenciály, a to svedomie a vina. Svedomie môže byť 

interpretované ako hlas, ktorý k nám prehovára, ktorý nie je priamo náš, ale volá nás. To, že 

nie je priamo náš, zvádza k interpretácii teologickej ako hlas boží i psychologickej ako hlas 
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superega. Svedomie mlčí a zároveň volá, burcuje, tvrdí Heidegger.380 K čomu volá? Volá 

k pôvodnému pocitu života, k pocitu seba samého, k možnosti slobody k „môcť byť tým, kým 

som“. Volá z pôvodnej nálady úzkosti, v ktorej sa zjavuje život a svet ako celok volajúci po 

naplnení. Pohľad svedomia nie je zdvihnutý prst či pochvala, to nie je kontrola našich krokov. 

To spadá do spôsobu vzťahu rodičov k deťom. Pohľad je svedkom a zároveň volaním po 

návrate, preto i túžbou. Ak by nebol túžbou, nemalo by zmysel ani volanie. Bytie stojí o to 

byť.  

        Svedomie ako svedok i tušenie bytia, ako svedok zážitku bytostnej úzkosti a starosti nás 

volá z upadnutia z neautentického ono sa. Neautenticita je typická tým, že sa človek stráca, že 

upadá jeho rozhodovanie v množstve podnetov a hluku, dvojznačností a nikdy neutíchajúcich 

a vždy zameniteľných záujmov. Reč svedomia spočíva v mlčaní. V tichu prichádzame 

najvlastnejšie k sebe samým, v osamotení sa môže prejaviť váha spolubytia. V tichu 

prichádza to, čo je prehlušované každodenným hlukom. V tichu sú zažívané najdôležitejšie 

veci nášho života. V tichu sa ujednocujeme, v tichu sa modlíme, v tichu  držíme ruku 

milovaných ľudí a pozeráme sa na nich. V tichu trpíme. Svedomie, ktoré prehovára tichom, 

ktoré mlčaním buráca, odomyká náš pobyt, našu otvorenosť pre bytie.  

        Kto je ten hlas, ktorý volá? Hediegger odpovedá: to sme my sami. My sami z pôvodnej 

úzkosti voláme seba naspäť k sebe.381 Od úniku k prevzatiu svojich bytostných možností. 

Uloženie tejto úlohy sa tu ukazuje ako starosť. Človeku je dané postarať sa o to, čo je mu 

uložené. Zároveň má v tejto starosti slobodu. Starosť sa neukazuje ako zvonku pridelená, nám 

cudzia úloha. Nie je niečím cudzím a prevzatým. Naopak vychádza z najhlbšieho zážitku 

pranálady úzkosti. Celok a my v ňom nie sme oddeliteľní. Preto i starosť o seba je zároveň 

starosťou o druhých. Ak Heidegger  mieni, že sme takým súcnom, ktorému ide  práve o jeho 

bytie, tak sa nejedná o egoizmus, o naše potreby a záujmy, o naše vydobytie miesta na svete, 

o presadenie našej vôle. To sú len jedny z možností. My sme pôvodne v celku sveta, a tento 

celok znamená, že sme vždy v spolubytí s druhými. Starosť o seba tak znamená starosť 

o spoločnú vec sveta, tj. i starosť o možnosti druhého človeka. A naopak, starosť o druhých je 

v tomto zmysle starosťou o nás samých. Našim otváraním sa, sa nám otvárajú i druhí ľudia a 

naopak. Spoločná otvorenosť nás „živí“. To znamená, že otváranie spontaneity druhého 

otvára spontaneitu vlastnú. V autentickej spontaneite sa s druhými stretávame u spoločnej 

veci nášho sveta, u veci samej. V bytostnej láske zažívanej k niečomu a k niekomu sa otvára 
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láska k ostatným, alebo ako poukazuje Fromm, v bytostnej láske skrz jedného človeka je 

možné milovať celý svet.382  

        „Do života jsem postaven vždy tak, že nejsem jeho základem, jsem vždy už vržen, nejsem 

tím, kdo vrhá ten vrh. Jsem vržený, a tedy sebou neurčený rozvrh. To je původní 

nedostatečnost, původní provinilost, základ vší možné konkrétní provinilosti. Jen bytost, která 

má toto ne ve svém bytostném základu, se může cítit vinna v konkrétním případě.“383 Do 

situácie života sme vrhnutí, nevyberáme si ju. Rozhodnutie byť nie je našim. Nie je ani našich 

rodičov. Tí sa môžu rozhodnúť mať potomkov, ale schopnosť splodiť nepochádza z nich 

samotných. Vlastne náš život stojí pôvodne na negativite, tj. na tom, čo nemáme vo svojich 

rukách a čo sa snažíme počas života nájsť a uchopiť. Snažíme sa vyplniť svoju neúplnosť, 

ktorou pôvodne sme. A táto nedostatočnosť  je základom akejkoľvek konkrétnej viny 

v živote. Neznamená to, že dieťa po narodení je vinné. Nie, ale v jeho určení je 

nedostatočnosť a akákoľvek vina, ktorá sa v živote udeje, je možná len skrz toto určenie. 

Akákoľvek vina je možná len na pozadí tejto pôvodnej previnilosti, tohto pôvodného „nie“. 

Nie je to vina na základe priestupku, na základe činu. Práve naopak. Čin viny môže byť 

spáchaný len na pozadí tohto bytostného predpokladu, ktorý tu už vždy je.  

        Nie je možné zostať nevinným. Vyplýva to zo samotnej povahy existencie a slobody. 

Nie je možné nechybovať. Už v povahe voľby je, že nemáme istotu či sme podľa najlepšieho 

svedomia volili správne, či v našej voľbe nedôjde k tomu, že niekto zo „spoluľudí“ niečo 

stratí, našou voľbou utrpí. Chyba patrí k našej existencii. To neznamená, že ju máme brať na 

ľahkú váhu, pretože ju urobíme tak alebo onak. V chybe a vo vine je možnosť návratu k sebe 

(i k druhým), je v nej prítomnosť ťarchy toho, čo musíme nielen niesť, ale čo potrebujeme 

napraviť, odčiniť a zaceliť. Vina a chyba sa nás týkajú najvlastnejšie. Sú príležitosťou návratu 

k sebe samému, ako sa to ukazuje i v Novom zákone. Vina a chyba nás zasahuje v najhlbšom 

prežívaní a tým je príležitosťou, ktorá nás vracia na cestu života. V prítomnosti smrti, viny 

a chyby sa vždy nejako ukazuje, nakoľko sme sa odklonili od vecí bytostných, od vecí 

spolubytia, od vecí života, od seba. Odklon je však svojou povahou maximálne pozitívnou 

možnosťou návratu. 

 

 

 

 

                                                 
382 FROMM, E. Umění milovat, str. 50. 
383 PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie, str. 146. 
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5.2.6 Čo znamená „nechať byť“ 

 

        Z uvedeného vyplýva, ako existenciály ako charakteristiky pobytu spoločne súvisia, ako 

sú spoločne „pretkané“, ako tvoria jeden celok. Heideggerova ontológia je konštatovaním 

vychádzajúcim z analýzy, ktorá poukazuje na základné určenie Dasein. Toto určenie  je 

každým z nás individuálne žité skrz životné možnosti. Čo znamená naplnenie možností? 

A ako vôbec vieme, že ktoré možnosti si zvoliť, ktoré sú práve tie nám vlastné? Možnosti 

prichádzajú zo sveta, z vecí a ako možnostiam im už vždy rozumieme. Možnosti sú 

možnosťami stretnutia druhého človeka, druhej bytosti, udalosti či predmetnej veci u veci 

samej. V možnostiach sú i možnosti minutia sa a odcudzenia. Vždy na pozadí starosti o svoje 

bytie. Domnievame sa, že najvlastnejším volaním celku k človeku, celku, ktorým bytie je, je 

volanie k najosobnejšej odpovedi na jeho výzvu. Je to volanie po srdci. Bytie volá po bytí. 

K tomuto stretnutiu nás vonkajšok oslovuje najvlastnejšie. Stretnutie je však vždy stretnutím 

u niečoho spoločného. To je Husserlova vec sama. Najvlastnejšie stretnutie sa ukazuje to, kde 

sa odkrýva celok. Ak Frankl mieni, že človek je schopný sebapresahu, že je schopný sa 

venovať niečomu inému ako sebe samému, nejakej hodnote a v tomto venovaní sa mu 

objavuje zmysel života i šťastie, je u Heideggera mienené práve toto. 

        Je to v istom zmysle konverzia. Sebavzdanie a sebaodovzdanie veci samej. Toto 

sebavzdanie a sebaodovzdanie je takého charakteru, že vec sama je život i prežívanie 

naplňujúca. Ona tvorí a naplňuje v pozitívnom zmysle naše ja. V tomto stretnutí s vecou 

samou, tam sa objavuje celok sveta. Z toho vyplýva i samotná starosť o tento svet už nielen 

ako ontologické určenie, ale ako naše vedomé rozhodnutie preň. Sebavzdanie 

a sebaodovzdanie nie je v službách ja, ale v službách veci samotnej. Ja tu nie je dôležité ako 

to, čo sa obetuje. Ja je tu dôležité príspevkom autentického bytia. Svojou neúplnosťou 

prispieva k odkrytiu celku, k odkrytiu plnosti zmyslu. Neúplnosť je dôležitá, celok nemá ako 

otvárať celok, ani plnosť nemá ako vyplňovať plnosť. Naopak necelkovosť a neúplnosť sú 

predpokladmi. Byť sa ukazuje ako úloha, ako cesta. 

        Vec sama sa odkrýva v tom, čo Heidegger nazýva lassen sein, nechať byť.384 Neznamená 

to zostať ľahostajným, nechať byť niečo položené, opustiť niečo, nechať napospas. Nechať 

byť je nechať, nech sa vec sama ukáže sama zo seba ako je, podľa svojho času, podľa svojho 

pohybu. Nechať byť zároveň znamená nechať byť v tomto procese seba. Nechať plynúť, 

                                                 
384 BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie, svazek první, str. 83. 
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nechať prežívať, nechať slobodne pobývať. Veď to je práve to, čo umožňuje slobodné 

stretnutie, stretnutie z vlastných prameňov.385  

        Práve v atmosfére  lassen sein sa v psychoterapii otvára dôvera, otvára sa spoločný pocit 

my, otvárajú sa zranenia, človek sa odkrýva tak, aký jest, ako autenticky prežíva. Zároveň je 

lassen sein dverami k spontaneite, k prúdeniu vlastného prameňa, k osvojovaniu si nových 

možností života, ktoré sa našim odkrývaním zjavili, avšak vždy už tu boli. Nechať byť teda 

znamená nechať byť vec, seba, druhého tým, čím jest, nechať ho, aby sa rozvinul do svojej 

plnej prítomnosti. Jedinečne a nezastupiteľne. „Vyradiť“ hodnotenie i predsudky,  

a s rešpektom a úctou pristúpiť k tomu, že i druhý nesie tiaž existencie. Že v tomto zmysle je 

jedinečným a nezastupiteľným. Že i predmety tohto sveta sú súčasťou celku, sú odkazom 

k mojim možnostiam, vzťahujú sa ku mne. Že vďaka nim mám možnosť vyjasňovať si, 

rozumieť, mať radosť a prežívať. Je to zároveň rešpekt a úcta k sebe. I ja nesiem svoje bytie. 

I môj pobyt nie je jednoduchým výkonom. I moje bytie potrebuje prijatie, láskavosť, vedenie, 

slobodu, pohyb.  

        Vyradenie téz, stíšenie sa, oprostenie sa od tlaku myšlienok i Gestell do pokoja, nechať 

byť sám seba, to je meditácia vedúca k otvorenosti pre oslovenie. Meditácia môže viesť 

k úzkosti, odhaľuje naše ukotvenie v istotách, ktoré sa v prázdnote meditácie strácajú. To je 

úzkosť existenciálna, niet sa čoho chytiť. Ani seba, pretože ja zotrvávalo a bolo späté spolu 

s istotami, na ktorých si zakladalo. Meditáciou ale nie je len predpísané cvičenie, ale je to 

každý okamih, v ktorom sa človek v intímnom dialógu odkrýva novo vo svojom bytí, okamih, 

v ktorom náhle pochopí, súvislosti sa ukážu v pravde, sme bližšie k  sebe. Niečo zásadné 

prichádza v pravde na hranu pochybností, ale zároveň niečo zásadné sa otvára. Priestor, 

v ktorom sme voľnejší od neautentickej zviazanosti seba samých a zároveň bližšie k sebe. 

Úzkosť je hrana, je prechod, je grécky chórismos, ako dodáva Hogenová.386  Negativita konca 

i pozitívnosť počiatku zároveň. 

        Urobíme predbežné zhrnutie. Heidegger ukazuje, že vždy stojíme v celku sveta. Hovoria 

o tom naše nálady, zreteľne to vidieť na prapôvodnej nálade úzkosti, kde sa nám naša 

existencia otvára ako úloha k neseniu, k rozvinutiu, k naplneniu svojich bytostných možností. 

K našej existencii patrí možnosť, a ukazuje sa, že od počiatku prítomná, upadnutia do 

                                                 
385 Sebavzdanie a sebaodovzdanie nie je popretím seba samého. Znamená to nechať byť najvlastnejšie to, kým 
sme. Čo prežívame v hĺbke svojej intimity, ako sa radujeme i trápime, i spôsob a čas, ako sa k sebe otvárame. 
Kristova výzva k zapretiu seba samého a k nasledovaniu je zároveň výzvou k najvlastnejšiemu byť sám sebou zo 
svojho najvlastnejšieho prameňa, ktorým jest Boh, a ktorému ja samo stojí v ceste svojim uľpievaním na 
svetských veciach. Výzva je absolútna, čo znamená, že človek sa má dať cele a plne, bez rezervy sa má 
odovzdať Tomu, koho tuší, kto sa začína dotýkať a otvárať jeho srdce. Bez tohto absolútna konverzia nie je 
možná. To je však výklad na pozadí náboženstva. 
386 HOGENOVÁ, A. Areté, základ olympijské filozofie, str. 45. 
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rozptýlenosti verejného anonyma. Je to rozptýlenosť do vecí, do aktivít, je to atmosféra, ktorá 

zaplňuje tiaž, ktorú v úzkosti pociťujeme. V tomto zaplnení ale niečo chýba. Chýba hĺbka, 

zaplňovanie je obnovované novým zaplňovaním. Preto je rozptýlenosť povrchná, je spojená 

s povrchným záujmom a takto i s povrchnou, neutíchajúcou rečou. Volaním po autenticite je 

svedomie. Svedomie nás volá do prapôvodnej situácie, volá nás k sebe. Život sa tu ukazuje 

ako úloha starosti o svoje bytie, ktoré je zároveň spoločným celkom. Celok znamená, že sme 

bytím-na-svete. Sme tu spolu s druhými, bytostne a neoddeliteľne. I s vecami a s predmetmi. 

Toto spojenie je spojením v kontexte, v poukazoch jedného k druhému, v kontexte zmyslu, 

ktorému už vždy nejako rozumieme. Už vždy nejako rozumieme, že veci sú k niečomu. 

        Bytie-na-svete je zároveň bytie-u.387 Byť-na-svete v sebe zároveň obsahuje vždy aj 

deficitnú možnosť. Byť-na-svete je teda možno i tak, že sme od vecí a ľudí ďaleko, že sme 

uzatvorení v sebe, že živosť sveta a vzťahov sa nám uzatvára, strácame ich a tým strácame 

zároveň seba samých. Je tu však i možnosť byť-u veci dôverne, podľa jej určenia, podľa 

charakteru vzájomného vzťahu, ktorý sa v danej chvíli odkrýva. My sme také súcno, že ako 

jediní môžeme byť-u seba. Máme vzťah, odstup k sebe samým, a ako takí sa môžeme 

posudzovať, vidieť, myslieť i cítiť. To jest práve naša existencia, hlavná možnosť pre 

akúkoľvek životnú úlohu a výkon. Základ slobody. Dôverne byť-u znamená byť autenticky 

u charakteru tej veci, o ktorú ide.  

        V základe ľudskej existencie je niečo ako paradox. Človek tým, že je slobodný, že môže 

voliť, sa môže odcudziť sám sebe a môže sám seba nájsť. Jeho bytie je mu uložené k tomu, 

aby ho prevzal pod svoju starosť. Jeho starosť je starosť o to, čo nie je jeho, avšak on sám je 

tým bytím, o ktoré sa má starať, najvlastnejšie. Starosť volá k jednote seba so sebou. Volá 

skrz svedomie z pôvodnej rozptýlenosti vo svete k sebe samému. Z neautenticity do 

autenticity, do prevzatia zodpovednosti niesť vlastný život, prežívať a konať autenticky. 

Návrat k sebe je podmienkou k tomu, aby sme sa navrátili k spoločnému základu. Z celku žili 

a žili celkovo. Platí to súčasne i naopak. Návrat k celku, k vzťahu, je návratom k sebe 

samému. Prežívaný bytostný pocit sa zjavuje vždy na jeho pozadí. Či je to priateľstvo, láska, 

odkrytie niečoho pre nás v živote podstatného, prežívaná jednota v meditácii. To všetko celok 

nejako prejasňuje, otvára. Nedá sa „vyňať“, je prítomný neustále, to znamená, je prítomný 

i svojou neprítomnosťou, keď je človek celku odcudzený a žije upadlo. I verejný anonym je 

takouto možnosťou. I v ňom, vo všeobecnosti „má sa“, sa zažíva jednota s druhými. 

I fanatizmus a ideológie najrôznejšieho druhu ponúkajú to jedno a  isté. Sú to variácie na 

                                                 
387 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 75 . 
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tému hľadania strateného celku, snahy dať životu zmysel, povzniesť ja z upadlosti do pocitu 

jeho hodnoty na pozadí spoločnej jednoty a participácie na nej.   

 

 

5.2.7 Človek ako čas 

 

        Heidegger odhaľuje bytostné predpoklady Dasein, bytostné predpoklady nášho pobytu 

na tomto svete. Dva základné spôsoby vzťahu ku svetu sa v tejto analýze odkryli ako 

autentický a neautentický. Rozdiel v kvalite týchto spôsobov vzťahu sa však odhaľuje 

predovšetkým v prežívaní. V otvorenosti a slobode prežívania sa svet otvára inak ako v 

neautenticite, v uzavretí do každodenného obstarávania a rozplynutia do neurčitej anonymity. 

Svet je odomknutý inak a inak prehovára svojimi možnosťami a významami.  

        V neosobnosti, v neautenticite, v spôsobe života, v ktorom človek uniká sám pred sebou 

a stráca sám seba, v redukcii a strate celku svojho života, začína byť ponímaný ako objekt 

medzi inými objektmi. Je  manipulovateľný tak, ako sú manipulovateľné iné veci. I vzťah 

k sebe samému je vecný. Človek sám seba vníma ako výkon, ktorý musí podať, ako 

vonkajškom udelenú povinnosť, ktorú musí splniť, ako objekt, ktorý je nahraditeľný. Jak 

ponúkajúci sa je v tomto rozpoložení únik do verejného anonyma, do zabudnutia na svoj 

život!  

        I čas je v technickom prístupe  ponímaný ako objekt, ako súcno, tj. niečo, čo sa 

vyskytuje, čo plynie, čo vyčítame na hodinách. Ako fyzika pristúpila k porozumeniu času tak, 

aby bol clare et distincte? Jasný a ohraničený čas, čas merateľný, sa musí skladať z časovo 

ohraničených jednotiek. A pretože sa jedná o čas, o plynutie, tieto nasledujú jedna za druhou. 

Prítomnosť je táto bodová jednotka teraz, budúcnosť je tá, ktorá práve prichádza, minulosť sú 

jednotky uplynulé, pričom žiadna z jednotiek nemá vzťah k jednotke nasledujúcej či uplynulej 

okrem vzťahu následnosti.388 V neosobnom prístupe je čas prežívaný neosobne. Je nikdy 

nekončiacim plynutím, do ktorého sme sa narodili a v ktorom umierame. Plynie pred nami 

ako i po nás. Tieto skutočnosti však ukazujú na uchopenie času, na jeho meranie a počítanie, 

ale neprinášajú porozumenie, čo čas naozaj je.  

        Čo ukazuje skúsenosť prirodzeného sveta? Vnímame, že niečo počiatkuje i zaniká. 

Vnímame dej, pohyb a zmenu súcich vecí okolo nás. Ale tento pohyb môžeme postrehnúť 

                                                 
388 Deliteľnosť a počítateľnosť času uvažuje už Aristotelés (2008). Vo svojich úvahách o čase pojednáva o jeho 
príbuznosti s pohybom, všíma si taktiež základný súvis pohybu duše a času. Túto úvahu však opúšťa a navracia 
sa k definovaniu času podľa miestneho pohybu, podľa polohy, čím ho objektivizuje a robí niečím vonkajším. 
Tak čas definuje ako počet pohybu skoršieho a neskoršieho, pričom si zachováva spojitosť. ARISTOTELÉS. 
Fyzika, str. 125. 
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nielen na nás samotných, keď sa pozorujeme ako objekt, ale dokonca v nás samotných, 

v prežívaní. Prebieha i neuvedomele a nevýslovne. I samotné vnímanie, teda my sami sme 

týmto pohybom, ako to ukázal Husserl vo svojich Prednáškach k fenomenológii vnútorného 

časového vedomia. Sme s časom spätí a to tak, že sami sme týmto časom. Sami sme zrením, 

sami sme spôsobom, ktorým sa vzťahujeme, meníme a rastieme, sme časovaním svojich 

možností. Čas je skutočným princípom individuácie.389 Nie náhodou Heidegger nazýva svoje 

dielo Bytie a čas. Každý existenciál je zrozumiteľný a vyložiteľný práve na pozadí času. Bez 

neho stráca svoje opodstatnenie.  

        Je nám uložené byť, a je nám to uložené tak, že svoje bytie prežívame ako to, o čo sa 

máme postarať. Celá šírka našich motivácií a našich životných výkonov, autentických alebo 

nie, sa ukazuje na pozadí starosti o svoje bytie. Aké je ale Dasein? Naše bytie je bytím 

k smrti. Smrť je poslednou a istou možnosťou, ktorá sa nás týka najvlastnejšie. Je 

nevyhnuteľná, je to smrť nás a naša. Jej istota spočíva v tom, že niet úniku, že niet voľby 

práve tak, ako niet voľby v tom, že do sveta sme vrhnutí, narodení nie z vlastnej vôle, 

z vlastného základu. Niet voľby ani v našom určení, že voliť môžeme a musíme a že voľbou 

jedných možností nevolíme ostatné. Náš život je takto prestúpený počiatkom i koncom, 

prítomnosťou nevyhnuteľnosti voľby, je prestúpený nejakým „nie“, negativitou. Negativita 

znamená predpoklad akejkoľvek reálnej viny, naša neúplnosť na svete. Ak by nebola sloboda, 

ak by bol človek dokonalý, nebol by dôvod k životnému výkonu, nebol by dôvod k autenticite 

alebo neautenticite. 

        Človek je vrhnutý do tohto sveta, ktorému už vždy rozumie. Toto porozumenie vychádza 

z možností, ktoré ho oslovujú, z možností, ktoré prichádzajú zo sveta a oslovujú ho v jeho 

možnosti „môcť byť“. Preto Heidegger tvrdí, že „rozumenie“ má základ v budúcnosti.390 

Nejedná sa pritom o budúcnosť iba ako to, čo ešte nenastalo. Budúcnosť je prítomná svojimi 

možnosťami, tým ako sa nám otvára svet. A i Dasein, ktorým sme, je napokon možnosťou 

byť svoj, môcť byť najvlastnejšie sám sebou. To je to, kedy sme vo svete plne so sebou 

a s druhými, kedy sme autenticky. V Bytí a čase Heidegger  postupuje nasledovne. Náš život 

je rozvrh, je „predbeh“, je voľbou možností, ktoré prichádzajú a oslovujú.391 Voľba možností 

je spojená vždy so starosťou o svoje bytie. Pokiaľ človek má žiť plne a v pravde, jeho životný 
                                                 
389 HEIDEGGER, M. Der Begriff der Zeit. 
390 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 375 . 
391 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 376. Predstih je v našom spôsobe života tak niečo podstatné a určujúce, že 
Heidegger (2000) dokonca tvrdí, že Dasein je sám sebou, pravdivo existujúci, keď sa drží v tomto predstihu. 
V predstihu sú totiž možnosti nášho naplnenia života. Je tam aktivita a oslovenie, ktoré nás volá do 
najvlastnejšieho pohybu. Budúcnosť je preto základný fenomén času, možnosť vzťahovania sa z budúcnosti do 
prítomnosti, do realizácie možností. V tomto zmysle je psychoterapia bytostnou záležitosťou a starosťou. Tak 
ako starosť je pôvodne časová, v budúcnosti je obsiahnutá ako starosť o rast seba i druhých či celého 
spoločenstva. 
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výkon, jeho porozumenie sebe  i ostatným tak, ako i jeho starosť o seba a o druhých, musí byť 

autentická. Je to výkon samého seba v pravosti seba samého. Čo odkrýva autenticitu a z nej 

vyplývajúcu možnosť odhodlania sa k osobnej odpovedi? Je to pôvodná vrhnutosť do tohto 

sveta, naše určenie od začiatku. Pôvodná vrhnutosť sa odkrýva ako bytie k smrti, ako tlak 

a úzkosť, ktoré nás na pozadí starosti o bytie „pripravujú“ k autentickej odpovedi. Človek 

v nej stojí naho a jednoducho, bez role, bez masky, bez vopred priradených hodnôt. Jeho 

„jest“ sa odkrýva skrz úzkosť. Ak volá budúcnosť k starosti, k prevzatiu svojho života 

autenticky, musí volať k tomuto pôvodnému rozpoloženiu, k tejto pôvodnej nálade. Prečo? 

Pretože koniec môjho Dasein, moja smrť, je možnosťou, aby sa mohla privlastniť moja 

budúca možnosť môjho Selbst.392 Naladenie ako existenciál tak pôvodne odkazuje 

k bývalosti, vždy poukazuje k spôsobu nášho vzťahu ku svetu ako v ňom sme, nakoľko život 

žijeme vlastne a slobodne. Naše naladenie a všetky nálady z neho plynúce tak poukazuje na 

to, nakoľko sme ujednotení sami so sebou, a teda i s našimi blížnymi na tomto svete. 

Budúcnosť volá človeka z minulosti k „uvlastneniu“, k tomu, čo označuje český ekvivalent 

usebrání. Preto Heidegger hovorí o obnovovaní.393 Budúcnosť nie je jednotlivé teraz, ktoré 

ešte nie je, nie je počtom, ktorý nastane, ale je to prichádzanie pobytu k sebe vo svojom 

najvlastnejšom „môcť byť“.394 Volá ho k sebe ako svedomie z upadlosti neurčitého ono sa. 

Toto svedomie však nemá náboženský charakter, je to volanie nás samých zo svojho 

pôvodného založenia, zo svojej pôvodnej vrhnutosti a úzkosti. Nám predsa ide o nás samých. 

Budúcnosťou Dasein prichádza k samému sebe, k tomu, čo už vždy bol, ku svojmu 

skutočnému založeniu, ktoré je predpokladom pre slobodný autentický výkon. 

        Ako sa v tejto analýze odkrýva prítomnosť? Prítomnosť je otvorenosťou, ktorá umožňuje 

stretnutie s tým, čo sa ukazuje. Prítomnosť znamená byť „pri-tom“. Byť „pri-tom“ je vzťah, 

nie je to žiadne bodové teraz. Spôsoby, akými je človek prítomný však môžu byť rôzne, preto 

i prítomnosť sa otvára rôzne, v rôznom okruhu porozumenia, v rôznej miere otvorenosti. 

Autenticky človek odkrýva sám seba ako bytie a odkrýva sám seba v tom, čo bytostne chce. 

A to je najvlastnejšie môcť byť. To je predpoklad jeho odhodlanosti, jeho činu. Čin následne 

otvára svet vo svojich možnostiach. Otvára ich tak, že ich sprítomňuje. Autentické bytie 

sprítomňuje svet bytostne, neskryte, pravdivo. „Jen jako přítomnost ve smyslu zpřítomňování 

může být odhodlanost tím, čím je: umožněním nezakrývajícího setkání se s tím, co v jednání 

uchopuje.“395  V autentickej prítomnosti sa svet ujednocuje do jedného celku, je to stretnutie 
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s bytím, len v nej môže prísť k tomu, čo Heidegger nazýva Erignis,396 udalosť stretnutia, 

udalosť bytia. Stretnutie s bytím je zároveň odkrytím seba samého ako otvorenosti, 

otvorenosti ako svojho základu, ktorý však je možný vďaka otvorenosti pôvodnej, ktorou je 

svetlina bytia, pôvodná sloboda, len z ktorej môže vyjsť tvorivý akt, presvetlenosť o sebe, die 

Lichtung.397 Človek sa v tomto výkone odkrýva ako otvorenosť a sloboda vďaka die Lichtung, 

a to len skrz výkon slobody a otvorenosti k sebe samému, skrz bytostné otázky, ktoré 

prichádzajú od neho samého, od snov, či od druhých a zo sveta. Čo znamená táto sloboda? Je 

to sloboda k svojmu založeniu, sloboda k môcť byť sám sebou. Je slobodou práve tým, že je 

otvorenosťou pre celok a možnosti sveta v ich vlastnom bytí, v ich prepojení, v ich súlade. 

Svet sa v udalosti bytia otvára ako jeden celok, je zrozumiteľný, tak ako je zrozumiteľný 

a pochopiteľný človek, ktorého práve stretávame. Vidíme ho novo, známa tvár sa nám 

odkryje vo svojom živote, vo svojom bytí pravdivo a neskreslene. Tak sa otvoria vo svojom 

bytí i stromy, i mraky, i západ slnka, i význam udalostí, ktoré práve sledujeme.  

        Napätie bývalosti a budúcnosti, ktoré tvoria jeden celok, jednotu, uvoľňuje prítomnosť, 

hlavnú možnosť stretnutia sa s bytím vecí tohto sveta. To je časovosť, temporalita, bývalo – 

sprítomňujúca- budúcnosť, prichádzanie späť do terajšieho stretnutia so sebou, tieto tri 

dimenzie zároveň. Človek ako dasien, ako pohyb takto sám časuje. Nie je pôvodne v rozpätí 

času, ale sám je pôvodne časom a ako taký čas môže vyčítať a objektívne ustanoviť. 

Jednotlivé časové dimenzie človek môže žiť rôzne, môže zotrvávať viac alebo menej  v jednej 

z nich, v niektorej z nich môže byť uväznený, niektoré môže svojim rozhodnutím eliminovať, 

avšak trojjedinosť sa nestráca, ostatné dimenzie času tým nezanikajú, len sa stávajú 

zredukovanými. Dasein ako čas sa preto môže rôzne časiť.398  

        Prítomnosť v sebe obsahuje ešte jednu významnú možnosť. V udalosti bytia sme zároveň 

u toho, čo čas samotný zakladá. To už však nie je to, čo je časové, čo sa časuje. Keďže 

s udalosťami a vecami tohto sveta sa môžeme stretnúť iba v prítomnosti, iba prítomnosť je tou 

oblasťou, tým časom vyhradeným k stretnutiu, v plnosti prítomnosti, v jasnosti prítomnosti, 

v plnosti zmyslu je možné ísť za čas a zahliadnuť večnosť. Večnosť v okamihu. Nie ako 

nekonečné plynutie, ale ako pôvodnú jednotu,  ktorá prekračuje všetku časovosť, i smrť 

a všetko ujednocuje do jedného jediného bodu, ktorý je zdrojom všetkého zmyslu i života, je 

počiatkom. Táto možnosť je už vždy obsiahnutá v prítomnosti, tu a teraz. V nej človek 

transcenduje svet, prekonáva úzkosť, utrpenie i konečnosť. „... ‘spasení’, vlastní sebenalezení 

nikdy nemůže být dosaženo ve světě, nýbrž jen jeho překročením. Že sebenalezení ve světě je 
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vždy jen zdánlivé, předběžné, pravá ‘existence’ je kontemplace toho mimočasového pramene 

času, který je obsažen v ‘živé přítomnosti’.”399  Čo je týmto prameňom času, prameňom nás 

samých? To, čo je pred nami, čo je pred časom, pred priestorom, ale samo ich zakladá, Boss  

nazýva “skrytosťou o sebe”. Ako predčasová a predľudská je táto skrytosť zároveň 

predjazyková, preto je nevysloviteľná, preto je to skrytosť, z ktorej všetko vzchádza. 

Tajomstvo neuchopiteľné a nevysloviteľné, avšak prítomné. “Ani prosvětlení o sobě ani 

skrytost, která toto prosvětlení uvolňuje, nemohou být myšleny žádným jsoucnem, ani 

člověkem, a vůbec už ne nějakou lidskou psyche. Naopak, jak lidské bytí, tak také vše ostatní, 

co se vůbec ještě vyskytuje, je odkázáno na skrytost jako takovou jako na pramen, který ze 

sebe k jevení vydává to, co kdy jen vůbec může být dáno.”400 

        K tomu, ako čas súvisí so starosťou, poukazuje i to, že čas sa ukazuje vždy ako „čas na 

niečo“. I v prípade, keď vyslovíme, že „nemáme čas“, mienime tým, že čas máme vyhradený 

pre niečo iné.401 Náš čas, my sami, sme časom k niečomu. Čo znamená „mať čas“? „Mať“ 

v tomto prípade neznamená žiadne vlastnenie. V „mať čas“ je obsiahnuté to, čo máme urobiť, 

alebo čo očakávame, čomu sme prítomní a pri čom zotrvávame. To si zároveň podržiavame. 

V „mať na niečo čas“ je tak obsiahnutá trojjedinosť času. Ale predovšetkým, „mať čas“ je 

istým naladením, je nielen vzťahom voči tomu, s čím sa človek stretáva, ale i jeho 

uskutočňovaním.  

        Neprirodzenosť jednotlivých bodových teraz, ako čas chápe fyzika, sa prejavuje aj 

v zážitku  trvania. Prítomnosť, tak ako i celý život, a zdá sa , že i dejiny,  je proces, ktorý má 

svoj počiatok a koniec. Zmysluplná veta so začiatočným písmenom a bodkou. I počúvanie 

skladby má svoj začiatok, dej a koniec. Ale v zážitku je to prítomnosť skladby.402 I život sa 

tak objavuje v svojej minulostne prítomnej budúcnosti ako príbeh, ako dej, ako jedna 

prítomnosť, v ktorej sú obsiahnuté všetky časové dimenzie. Tak i človek vstupujúci do 

psychoterapie je jednotou svojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Nemôže sa od nich 

oprostiť. I odmietnutím minulosti či inej časovej dimenzie, táto zostáva prítomná svojou 

neprítomnosťou. Neprítomnosť niečoho v živote dôležitého je priváciou prítomnosti, a táto 

prítomnosť dôležitého sa má rozvinúť do plnosti svojej možnosti. Preto je neprítomnosť toho 

tak výrazne prítomná v prejavoch ľudí, v ich frustráciách či depresiách. Prítomnosť je tým 

časom, v ktorom dochádza k stretnutiu vďaka sprítomneniu vecí, ich zmyslu, s ktorým sa 

stretávame, v prítomnosti sa stretávaním uskutočňujeme, uskutočňujeme spoločný zmysel. 
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Práve o tomto je náš  život. Prítomnosť je tým priestorom, v ktorom sa vzťahujeme, vnímame, 

prežívame a stretávame sa, a to sprítomňovaním nás pre druhých. Bytie vzchádza do zjavu 

sprítomňovaním, ktoré sa odohráva skrz to, že ho sprítomniť sa necháme. Slobodne a voľne. 

Prítomnosť má takú váhu, že sa v nej môže odkryť, sprítomniť samotné bytie. Heidegger 

tvrdí, že byť a byť prítomný, anwesen, je jedno a to isté.403 Tak súc prítomní plne vo svojom 

bytí, byť plne otvorení, nezaťažení od predsudkov a nárokov, byť slobodne, vidíme druhého 

plne vo svojom bytí. Svet sa nám odkrýva vo svojom zmysle a uvažovať o zmysle života nie 

je potrebné. Je tu, je v prítomnosti, otvorenosť je plne prežívaná ako Gelassenheit.  „Je to 

pohoda v nejvyšším smyslu tohoto slova: již její název hovoří o jasu, který je jí vlastní – je tou 

svobodou, prosvětleností a otevřeností, ve které je člověk vášnivě nakloněn všemu, co se mu 

ukazuje, ale tak, že toto vše nechce mít ve své vlastní moci, nýbrž nechává, aby se dělo a bylo 

tím, čím má býti, kvůli tomu samému.“404 A to je zároveň ľudské šťastie.  

        Prirodzený svet tak ako aj čas poukazujú na niečo spoločné. Vždy s nimi spojení sú nám 

zrozumiteľné. Tu a teraz daného človeka je prístupné všetkým. S druhým sa môžeme stretnúť 

u vecí a záležitostí jedného sveta. Ale i času. I ľudia sa dokážu vo vzájomnom spolubytí 

vyladiť na jeden spoločný čas čo neznamená nič iné ako vzájomné odkrytie svojho bytia 

u spoločnej veci. Ako pripomína Rezek, budúci milenci okolo seba chodili, hľadali sa, 

navzájom sa na seba vylaďovali, pričom ostatní to už poznali, len im samým to ešte nebolo  

zrejmé, pretože ešte nenadišiel ich spoločný čas, ich chvíľa.405 Klient i terapeut, tak ako 

i terapeutická skupina, si vzájomným vylaďovaním a odkrývaním sprítomňujú možnosti 

dôvery a blízkosti. V napätí rôznych budúcností a bývalostí klientov vyvstáva jedna spoločná 

prítomnosť, ktorá ich jeden druhému otvára, sprítomňuje. Preto je prítomnosť tak dôležitý 

i liečebný faktor psychoterapie. V nej sa odkrýva jednota času, v nej sa ukazuje Dasein, 

životný rozvrh daného klienta i terapeuta, jeho spôsob bytia. To neznamená, že sa odkrýva 

i terapeut. Terapeutovo Dasein sa skrz svoju prítomnosť otvára pre svet klienta, pre jeho 

porozumenie, jeho bývalosť i budúce možnosti. Tak vzájomné sprítomňovanie ako  

odkrývanie môže spieť k vzájomnému stretnutiu. Prítomnosť súvisí so sprítomňovaním, a to 

je časom stretávania sa, časom vzťahu. K nesúladu prichádza, pokiaľ sú obaja prítomní pre 

niečo rôzne, keď v ich otvorenosti sa nenachádza priestor pre otvorenosť toho druhého.  
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        Ľudské bytie sa ako otvorenosť dokonca ukazuje ešte ako niečo pôvodnejšie než čas. 

Ľudská otvorenosť je možná len skrz pôvodnú otvorenosť, pôvodnú slobodu, svetlinu 

bytia.406 Táto otvorenosť, táto pôvodná sloboda a svetlina, toto tu v „tu-bytí“ je tým, čo 

umožňuje jednotlivé „kedy“ a „kde“. Tu nie je žiadne priestorové umiestnenie. Je to pôvodná 

otvorenosť, v ktorej sa odkrýva význam všetkého toho, s čím sa stretáva, a to význam vo 

svojom bytí. „ ‘Zde’ je pojmenováním oné oblasti otevřenosti a prosvětlenosti, ve které může 

dojít svého vyjevování – a tedy bytí – vše, co být má, tj. vše přítomné…Je to otevřenost 

možnosti pojímat to, co je přítomné, v jeho přítomnosti, je to otevřenost možnosti být tímto 

přítomnem osloven a možnosti odpovídajícího chování vůči němu. Je to jen toto a již nic 

jiného.”407  

        Bytie tu je bytie ako otvorenosť, otvorenosť ako presvetlený priestor, v ktorom svetlina 

bytia necháva vyvstávať veci a ich prítomnosť v ich význame. Nechať veci vystúpiť do 

svojho zjavu, do svojho bytostného významu skrz otvorenosť, ktorou sme, to je možné len na 

základe slobody. Sme pôvodne otvorenosťou a slobodou, skrz ktoré sa môže svet ukázať vo 

svojich významoch ako celok a skrz ktoré my sami môžeme vystupovať von k možnostiam, 

k stretnutiu, ku zmyslu. Ako starosť, čas, nálada a rozvrh. Ako sloboda sme existenciou, sme 

„vy-vstávaním“ do možností tohto sveta a jeho vzťahov. Existencia sa uskutočňuje skrz toto 

vystupovanie, sama seba nachádza práve v možnostiach sveta, avšak toto nachádzanie seba 

ako seba samého musí byť autentické, človek sa musí dať cele do zmyslu, ktorý ho oslovuje, 

pre zmysel samotný, pre vec samu. Negativita i pozitivita, „Nič“ i výskyt, paradoxnosť 

ľudskej existencie spočíva v tom, že človek jest, je bytím, sám seba rozvrhuje z vlastného 

základu, ktorým ale pôvodne nie je. Bytie nie je z jeho rozhodnutia, preto ho prežíva ako 

uložené. Preto prežíva starosť o neho. Preto je tu účel, možnosti vzťahu, nejasnosť úlohy 

prežiť svoj život zmysluplne. Ukazuje sa, že na tomto pozadí má zmysel i samotná smrť.  

        Sloboda, otvorenosť a časovosť ako možnosti, aby sa nám vôbec niečo ukázalo vo 

svojom zjave, a aby sme sa mohli stretnúť s vecami tohto sveta, je tak ontologicky základ 

našej existencie. S vedomím tohto základu si môžeme všimnúť, že v psychologických 

i v psychoterapeutických teóriách dnes prevláda technické a štrukturálne uvažovanie. 

Psychoterapia a psychológia, tak ako i veda, vychádza zo skúsenosti prirodzeného sveta, 

avšak zostáva v systémoch ukotvených v subjekt objektovom rozvrhu. Z teórie, zo štruktúry 

následne vychádza správanie a predovšetkým prežívanie terapeuta, pretože ten pracuje 

v dôvere v daný systém. Z ontologickej analýzy vyplýva, že ľudské určenie je starosť, 

otvorenosť a sloboda. A spôsob, ktorým k naplneniu svojho určenia dochádza, toto JAK, je 
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v zásade autentický a neautentický. Znamená to, že Dasein terapeuta je to, čo hrá v terapii 

zásadnú úlohu. Je to jeho autentický vzťah ku klientovi, starosť a miera slobody a otvorenosti 

pre významy a možnosti klienta, s ktorými sa stretáva.  

        V technickom ponímaní je Dasein v psychológii i v psychoterapii osobnosťou, súhrnom 

psychických funkcií, má vedomie, prípadne nevedomie, reč a pod.. To v psychológii stačí. 

Nepýta sa po svojich predpokladoch, po bytostnej povahe týchto „funkcií“. Pôvodnú 

skúsenosť prirodzeného sveta nám sprostredkúva etymológia slov. Čo znamená vedomie? 

Boss ukazuje, že tento pojem sa vyskytuje až od 18. st. V dôsledku tzv. supponovania, 

dosádzania významov k daným pojmom, veciam a udalostiam. V dôsledku vôle k moci 

dochádza k javu, kedy pôvodný význam sa začne strácať a dané slovo či udalosť sa dostáva 

do spleti rôznych interpretácií. Slovo „vedomie“ má v nemeckom jazyku základ v slove 

„vedieť“. Slovo „vedieť“ taktiež má svoj koreň vo význame „niečo uvidieť“ v zmysle „niečo 

mať ako niečo“.408 Niečo uvidieť znamená, že  niečo musí byť v prvom rade osvetlené, a tým 

rozpoznané. Spoznať niečo však znamená poznať niečo v jeho význame, vidieť do niečoho, 

chápať, mať jasno a vyznať sa. K osvetleniu môže prísť len v pôvodnej otvorenosti, vedomie 

nie je pred ňou. Dasein je preto predpokladom pre „byť si vedomý“.  Byť si niečoho vedomý 

zároveň znamená, že človek zotrváva v pôvodnej otvorenosti svojho sveta a v tejto 

otvorenosti, ktorá je vždy už pôvodne vzťahová, sa mu sprítomňujú veci jedného spoločného 

sveta práve v miere či spôsobe jeho otvorenosti. Tak i láska i nenávisť ako spôsoby naladenia 

Dasein sú pôvodne istým spôsobom otvorenosti pre danú vec, ku ktorej sa vzťahujeme, 

pričom v tomto ladení môžeme ostro postihnúť dané črty a charakteristiky, ktoré v tomto 

ladení vnímame. Otvorenosť ako taká súčasne súvisí s uzatváraním, odkrývanie zo 

zakrývaním. Sloboda je možnosťou k vstupu do zjavu, seba i vecí tohto sveta do toho, čím 

v pravde sú. Človek, ktorý je  v pravde otvorený pre bohatstvo významov toho, s čím sa 

stretáva, je zároveň uzavretý pre svoju uzavretosť. Táto otvorenosť, to je jeho sloboda, ona 

mu umožňuje, aby veci vyvstávali do svojho plného významu. Zároveň otvorenosť znamená, 

že je tu patričný odstup, že človek môže zaujať postoj, že veciam neprepadá.  

        Ako je to v prípade nevedomia? Na jeho existenciu predsa odkazujú mnohé skutočnosti, 

ktoré dostatočne a vedome nevieme vysvetliť. Urobíme veci, ktoré urobiť nechceme, 

prisudzujeme druhým motívy, ktoré s nimi nemajú mnoho spoločného. Klienti opakovane 

vstupujú do vzťahov, ktoré im prinášajú opakované problémy, a to bez toho, aby to chceli. 

V Heideggerovej fundamentálnej ontológii sa objavuje v súvislosti s ľudskou autenticitou 

                                                 
408 tamtiež, str. 20. 
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fenomén zabudnutia.409 Tak ako aj v prípade ostatných základných ontologických štruktúr, 

nejedná sa o proces pamäti, o rôzne formy zabúdania. Tie sú možné len na základe tejto 

pôvodnej možnosti. Heidegger vo svojej analýze prichádza k tomu, že zabudnutie je spôsob, 

akým človek uniká pred svojim bytostným určením byť sám sebou, pred úzkosťou, ktorá 

s tým je spojená, pred fakticitou prítomnosti smrti i tiaže prevziať zodpovednosť za svoj 

osobný život i pred svojim prežívaním, ktoré považuje za nepatričné, rizikové či nedovolené. 

Uniká do možností každodenného zaobstarávania, uniká do neurčitého „ono sa“. „Ekstase 

(vytržení) zapomenutosti má charakter sobě samému uzamčeného uhnutí před svou 

nejvlastnější bývalostí, a to tak, že toto ‘uhnutí před…’ ekstaticky uzamyká to, před čím 

uhýbáme, a zároveň s tím i sebe sama jakožto uhýbání.”410  Náš život je životom 

v možnostiach, preto k nám patrí možnosť i údel prevziať zodpovednosť za svoje budúce 

existovanie, ale i možnosť úniku. Možnosť nájsť sa, ale i možnosť straty seba samého. 

Heidegger tvrdí, že spôsob spolubytia v „ono sa“ je dokonca prvotný a väčšinou, patrí k našej 

existencii, k nášmu životnému výkonu, preto je existenciálom.411 Je to prvotný spôsob po 

ruke, ako sa vysporiadať s „nesením“  života. 

        Brániť sa človek môže pred rôznymi okolnosťami. Môže sa brániť pred tým, že by 

vstúpil do svojej autenticity. Môže obhajovať a stáť za neučitosťou „ono sa“. Brániť sa môže 

i v opačnom zmysle, a to podrobeniu sa všeobecnosti a systému. Vždy sa bráni voči nejakému 

ohrozeniu svojej identity a integrity, nech sa jedná o identitu autentickú alebo nie. Identita je 

človek sám, vo svojom jadre, vo svojich hodnotách, preto jej ohrozenie súvisí s otázkou 

ohrozenia jeho dôstojnosti. Trauma, ohrozenie, vpád, úzkosť a strach aktivizujú obranu bez 

ohľadu na mieru autenticity. Preto tzv. obranné mechanizmy, ktoré boli zavedené 

psychoanalýzou ako spôsoby, skrz ktoré človek uhýba pred nepríjemnými a neprijateľnými 

skutočnosťami jeho života, nezodpovedajú len zúženiu či skomoleniu životných možností 

človeka, a to najmä možností byť sám sebou, ako to tvrdí Čálek.412 Zabudnutie, únik do 

verejného anonyma však takouto obranou voči tiaži uniesť úzkosť svojho života či traumy 

môže byť a je, avšak človek si snaží uchovať svoj pocit hodnoty a dôstojnosti bez ohľadu na 

mieru autenticity, v ktorej žije.  

                                                 
409 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 378. 
410 tamtiež 
411 Domnievame sa, že nedostatok Heideggerovej fundamentálnej ontológie spočíva v jeho dôraze na dospelý 
vek a v nedostatočnom rozvinutí analýzy spôsobu bytia dieťaťa. Prvotné nastavenie matky na dieťa je nanajvýš 
autentické a vývojová psychológia ukazuje, že dieťa v týchto prvotných fázach života prežíva svet ako jednotu 
s matkou. Z toho by vyplývalo, že jeho nastavenie je prvotne autentické a neautenticita sa ukazuje ako privácia 
autenticity. Heidegger si zároveň sám protirečí, pokiaľ tvrdí, že sprvu pobyt nie je sám sebou, ale že je stratený 
v neurčitom „ono sa“. Vzápätí však tvrdí, že toto „ono sa“ je existenciálnou modifikáciou autentického „bytia 
sebou“. V tom prípade však platí, že neautentické „ono sa“ nemôže byť sprvu. 
412 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 231. 
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        Únik do verejného anonyma je únikom do bezpečia všeobecnosti, do konformity, 

v ktorej sa nepýtame po bytostných predpokladoch. Neurčité „ono sa“ neprijíma bytostné 

otázky,  nie je otvorené voči kritike, nie je otvorené sebareflexii, bráni sa im. Človek 

postihnutý traumou či trpiaci strachom taktiež uniká v snahe uchovať si svoju integritu do 

tohto všeobecna. Je to zároveň únik pred sebou. Trauma i strach uzatvárajú otvorenosť 

i autenticitu toho, kto trpí. Ten stráca svoju živosť i pestrosť svojho prežívania. Obrana môže 

byť tak silná, že človek si nepamätá na traumatickú udalosť, že dôjde k tzv. disociácii, 

odštiepeniu určitých zážitkových momentov z danej traumy do tzv. nevedomia. Ontologicky, 

toto nepamätanie si je možné len v základe fenoménu zabudnutia. Pamäť je možná len na 

základe toho, že sme časové bytosti. Disociácia ešte neznamená, že trauma zo života mizne. 

Zotrváva a výrazným spôsobom zasahuje do otvorenosti daného človeka. Psychoterapia je 

privedenie človeka späť do jeho autenticity, späť do jeho živého prežívania. Preto i liečba tzv. 

posttraumatickej stresovej poruchy spočíva v sprítomnení danej traumy. A to nezávisle od 

toho, či sa jedná o psychoanalýzu či kognitívne behaviorálnu terapiu založenú na učení. 

Psychoterapeutická skúsenosť taktiež ukazuje, že k odštiepeniu nedochádza mimovoľne, ale 

že človek sám na nej svojim rozhodnutím participuje. Tým, že udalosti povie, i keď 

nevýslovne, ale predovšetkým postojom, svoje vnútorné nie. V jeho rozhodnutí stojí 

zabudnutie i uzavretie sa a on ako uzavretosť a „zabudnutosť“ žije nasledujúci život. Zdanlivá 

neprítomnosť traumy je prítomná zúžením otvorenosti, je prítomná tým, že človek cíti, že nie 

je v pohode, je prítomná pre ostatných členov skupiny, pretože ich otvorenosť je schopná túto 

neprítomnosť odhaliť ako prítomnú. Zabudnutie trpiaceho človeka nemôže zabudnutie odhaliť 

práve tak, ako neprítomnosť nemôže odhaliť svoju neprítomnosť. Preto je dôležitá 

prítomnosť, otvorenosť druhej osoby. Človek proste danej veci nie je otvorený, tá sa 

nenachádza v oblasti jeho slobody, ale naopak v oblasti, v ktorej jej prepadáva. Ak daná vec 

existuje, a týka sa nás viac alebo menej bytostne, nemôžeme uniknúť. Môžeme zaujať viac 

alebo menej slobodný postoj, či veci prepadnúť, nechať sa ňou vliecť, a to neslobodne, jej 

neustálemu pôsobeniu a podľahnutiu.  

        Zabudnutie sa vzťahuje na ľudskú bývalosť, ktorá vyvoláva úzkosť z toho, že v nej bude 

človek odhalený vo svojom bytí tak ako jest, a tým bude povolaný k prevzatiu svojej 

existencie. Neprítomnosť tejto bývalosti je prítomná práve týmto zabudnutím, únikom od 

seba. Nevedomie v tomto zmysle je len prírodovedeckým a štrukturálnym zdôvodnením javu, 

ktorému chýbalo vysvetlenie v oblasti psychiky človeka.         
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5.2.8 Človek ako otvorenosť a priestor 

 

        To, že svet nás oslovuje svojimi možnosťami, že môžeme byť u nich, poukazuje ešte na 

dve dôležité charakteristiky ľudského existovania. My môžeme sami seba prekročiť tým, že 

sa dostaneme do blízkosti druhého. Akého druhu je táto blízkosť? Svojou intenciou ideme 

stále ku svetu, k predmetom a ku vzťahom. Ruka je uspôsobená tak, aby predmet v rámci 

vzťahu uchopila a poznala. Ruka sa prvotne stretáva s predmetom, až potom ostatné telo. 

Ruka nám „hovorí“, čo predmet dáva, pretože človek vie o reči, o slove, ktorým vzťah 

prehovára. Samozrejme sa jedná o človeka ako celok, je svojou intenciou vo svete celý, ruka 

je však tým „nástrojom“, ktorý sa s predmetmi prvotne stretáva. Nie telo, ale ruka má 

možnosť byť prvá. Predmety poznávame skrz jej uspôsobenie. Ruka má človeka, tvrdí 

Heidegger.413 Sebaprekročenie však nezostáva len pri predmetoch. Naše porozumenie smeruje 

a dotýka sa samotného horizontu predmetov. Pozadia, na ktorom sa predmety zjavujú, 

pozadia pozadí. Toho, ktoré je nezjavné, napriek tomu všetku existenciu umožňuje. Človek 

prekračuje sám seba k celku bytia, pretože má reč, je bytosťou slova.414 Rečou uchopujeme 

a rozumieme bytostným veciam. Reč má nás, pravda má nás. Čím? Tým, že k nášmu určeniu 

patrí neúplnosť, nedokonalosť. To je zdroj pohybu i motivácia k zmyslu, zdroj starosti. 

V našej kompetencii je celku sa dotknúť, odkryť ho, starať sa o neho. Blízkosť znamená tento 

dotyk s bytím, s bytím veci, s bytím prírody, s bytím druhého, s bytím seba. Intuícia 

a svedomie je tým, čo nás k tomu volá a neustále vracia. Ten dotyk, tá blízkosť nie je našim 

výtvorom. Nie je výtvorom našej vôle. Tá môže byť predpokladom k tomu, aby sa to udialo. 

Ale blízkosť a dotyk je niečo, čo k nám prichádza. My ako Dasein  sme médiom. Sme 

miestom pre udalosť bytia. Miestom pre porozumenie, pre milovanie, pre starosť. V nás je 

možná udalosť porozumenia pravdy, udalosť odkrytia toho, že tento svet je jednotou, udalosť 

neskrytosti. Láska taktiež nie je niečo, čo je z našej vôle. Nedá sa prinútiť. Je to niečo, čo 

k nám prichádza, avšak je v našich možnostiach vytvoriť priestor pre to, aby prišla. Priestor sa 

odkrýva z vlastnej povahy veci. Čo je bytostnou povahou lásky? V nej sme pri bytí priamo, 

skrz ňu sa ukazuje ten druhý vo svojej nahote, vo svojom bytí. Byť priamo pri niečom 

neznamená niečo pozorovať. Ale byť účastný, vydať počet. Byť účastným na bytí znamená 

sám byť. A sám byť znamená nechať byť. Bytie „bytuje“ samo. A to v našej autenticite 

a spontánnosti. Keď sa odovzdáme do prúdu, do toku, keď rozhodneme, že vojdeme do toho, 

čo samo volá po naplnení. V láske sa vo vzájomnom spolubytí otvára svet. Otvorenie je 

                                                 
413 HEIDEGGER, M. Parmenides, str. 80. 
414 HEIDEGGER, M. On the way to language . 
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otvorením významu, jedinečnosti a chvíle. Preto je v podstate láska spojená s poznaním. 

Poznanie hodnoty druhého otvára, a to veľmi silno, možnosť ho milovať. A naopak láska 

otvára možnosť ho poznať. Láskou sa k druhému môžeme priblížiť najviac.  

        Tak ako v prípade času, tak aj v prípade priestoru platí skúsenosť tohto vnútorného 

zážitku. Je vnútorným a súčasne prístupný druhým. Môžeme ho s druhým zdieľať. Byť blízko 

znamená stretnúť sa u spoločnej veci. Byť ďaleko znamená míňať sa s ňou. Nie je to otázka 

vzdialenosti fyziky, ale otázka zmyslu v prirodzenom svete. Descartov obrat k objektu tento 

objekt urobil dnešnou realitou. A realitou zostáva to, čo je presné a ohraničené. Technika 

vytvára tú skutočnosť, že presnosť pomenuje na základe analýz, ktoré sú predstanovené na to 

presnosť postihnúť, a na základe toho vytvorí všeobecný konštrukt a praktikuje ho. Tým, že 

myslením zostaneme u týchto konštruktov, u všeobecných teórií, už nie sme u skúsenosti 

prirodzeného sveta. Ten, i keď stále prítomný, nám zostáva vzdialený.  Zostať u seba, 

znamená zostať u vlastnej skúsenosti a netransformovať ju na konštrukt, teóriu, ktorá sa ju 

pokúša interpretovať. Takto môžeme zostať vzdialení i sami sebe, pretože naša pôvodná 

skúsenosť sa stáva niečím všeobecným a preneseným. Dieťa sa odcudzuje vlastnej skúsenosti, 

keď preberá verejný anonym svojich rodičov a učiteľov. Preberá ho na základe prvotného 

životného pohybu, pohybu prijatia. Je tu strach, že pokiaľ nepreberie normy odlišné od 

noriem rodičovských, stratí ich. Preto láska a potvrdenie zostáva  životnou témou ľudí, ktorí 

v tomto zmysle strádali.  

        Priestorovosť je ten existenciál, ktorý poukazuje, že druhí nám môžu byť blízky i zostať 

vzdialení. Čo však znamená táto skutočnosť priestoru? Predmetu nie je blízky či vzdialený ani 

človek, ani predmet pri ňom ležiaci. U zvieraťa môžeme uvažovať o porozumení blízkosti 

a vzdialenosti. Mláďa (i mláďa inej samice) matky je jej bližšie ako zviera, ktoré ju ohrozuje. 

Môžeme o tom uvažovať na základe jej správania, tj. snahy sa priblížiť, zaútočiť, alebo sa 

vzdialiť. Dokonca sa domnievame, že zviera istým spôsobom tiež žije v predporozumení 

tomu, s čím sa stretáva. Tiež ho oslovujú možnosti prichádzajúce zo sveta. Avšak len človek 

je miestom udalosti bytia, len on je schopný uvedomovať si svoje miesto na svete a 

nahliadnuť ho ako problém. Vzťah k sebe samému, ktorý je založený na slobode, odhaľuje 

svet a seba ako otázku. Zviera je v bytí priamo, nemá od seba odstup, nehovoríme, že sa má 

rado, alebo sa nenávidí. Problematika byť sám sebou je problematikou čistou ľudskou. Vzťah 

k druhému u zvieraťa je, nie je tu však odstup k sebe samému (o vzťahu k sebe samému by sa 

dalo uvažovať, pretože zviera sa vyhne nebezpečenstvu a uchýli sa do bezpečia kvôli tomu, 

aby prežilo). Zviera však tiež po oslovení jedná, tiež je otázkou jeho vedomie seba. Boss  

tvrdí, že aký vzťah k priestorovosti majú živé bytosti, ktoré nepatria k druhu „človek“, to 
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zostane navždy nejasné, pretože rastliny a zvieratá nemôžu hovoriť. To, či sa u nich dá 

hovoriť o otvorenosti sveta, zostáva uzatvorenou záležitosťou.415 Určitú mieru nejasnosti 

pripúšťame, avšak i zvieratá prehovárajú, i rastliny prehovárajú. Človek má v možnosti byť 

tak blízko, že prežíva so svojim psom jednotu, že prežíva s kvetinou jednotu, že prežíva so 

stromami a s prírodou jednotu, celok. Je to vzťah s druhou živou bytosťou u vzájomného 

bytia. Nevieme, ako to stretnutie vnímajú rastliny a zvieratá. Toto spoločné „bytovanie“ však 

dovoľuje i nám i nim byť spoločne.  

        Existencia predmetov, živých bytostí i nás samých predpokladá priestor k tomu, aby sa 

mohli zjaviť a vzťahovať sa. I myšlienka i pocit potrebuje tento priestor. Nakoniec i priestor 

sám potrebuje možnosť k priestorovosti. To hlavné, čo tu musí predtým existovať ako 

podmienka, je otvorenosť. Otvorenosť nie je možnosť, my sme otvorenosťou. Tým, že sme 

otvorení, môžu sa nám veci ukázať, osloviť nás. Môžu prísť k nám, my k nim a môžeme 

k nim zaujať postoj. Tu sa nejedná o otvorenosť a vzdialenosť fyzikálnu. Tá sa v tomto 

prípade javí ako druhotná a odvodená tak ako v prípade času. Otvorenosť tu chápeme 

v zmysle, že môžeme veci porozumieť v jej bytí. Medard Boss to spresňuje takto: „Ne 

nadarmo je substantivum ‘prostor’ (der Raum) v němčině příbuzné s verbem ‘vyklízet’ 

(räumen). ‘Vyklízet’ ale znamená  ‘uvolňovat’ (frei machen), tj. ‘dělat místo’ (platz machen). 

S tím souvisí i možnost něco ‘umístit’ (einräumen), zajistit něčemu výskyt v uklizeném 

(Ausgeräumt-Sein), otevřeném prostoru. A nejen že lze do předem vyklizeného (geräumen) 

pokoje umisťovat (einräumen) nábytek! Člověk může mít také náladu v přeneseném smyslu 

‘uklizenou’, tj ‘dobrou’ (Aufgeräumter Stimmung zu sein). Mysl je pak volná, jasná, otevřená 

a ochotná přijímat. A člověk je ve stavu dát prostor argumentům partnera, tj. připustit 

(einräumen), že to či ono partner tvrdil právem. ‘Vyklízet’ má především smysl  ‘prosvětlovat’ 

(lichten), ovšem ‘prosvětlování’, které znamená zásadně něco jiného než pouhé prosvěcování 

doposud temného pokoje prostřednictvím fyzikálního světla.”416  Presvetľovanie znamená 

uvoľnenie miesta pre to, s čím sa stretávame tak, aby sa nám toto samo mohlo ukázať v tom, 

čo jest. Znamená to nechať priestor, nechať vnútri seba miesto pre druhého, nechať ho byť 

tým, čím je. Sú to práve naše zvyky, predsudky, prenosy na druhých, myšlienky a scenáre, 

ktoré tento priestor zužujú a „zapratávajú“. Ukazuje sa, že relaxácie i meditácie majú slúžiť 

práve tomuto účelu otvorenosti. Až k samotnej podstate univerza. Otvoriť tento priestor 

znamená otvoriť sa pre ich prítomnosť.  

        Úzkosť odkazuje na to, že sa vďaka niečomu cítime v úzkom priestore. Strach zásadne 

a podstatne obmedzuje našu otvorenosť. V úzkosti i strachu totiž zostávame u seba, vo 
                                                 
415 BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie, svazek první, str. 35. 
416 tamtiež, str. 32. 
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vlastnom ohrození, venujeme sa sebe a málo tomu, s čím sa stretávame. To je napokon 

princíp i Freudovho prenosu. V ňom dotyčný vidí druhého len v istej, ohraničenej sfére, ktorá 

sa ho týka a dotýka vzhľadom na jeho minulosť a neuzavreté, väčšinou v detstve, vzťahové 

možnosti. Problematika sa „točí“ okolo ja. I nenávisť i trauma zneslobodňujú, človek zostáva 

akoby uväznený v téme traumy, v téme ochorenia, v téme nenávideného objektu.  

        Predmet nie je nijako otvorený voči okolitému svetu. Nevie nič o svojej prítomnosti, ani 

o prítomnosti iných vecí. Nie je voči tomu ani uzatvorený, pretože uzatvorenosť je priváciou 

otvorenosti.417 Ak naviažeme na Bossov jazykový rozbor v latinčine, dostaneme následujúci 

výsledok. Slovo „otvorenosť“ má nekoľko významov. Po prvé je to animus.418 Animus je 

duch, duša, myseľ, v srdci, ale i iné tzv. psychické funkcie ako napríklad pamäť, vedomie, 

pozornosť. Patrí sem i cieľ, účel, vôľa, odvaha a i náklonnosť a láska. Môžeme povedať, že 

animus je meno pre celok, ktorý v sebe nesie všetky uvedené charakteristiky. Po druhé je to 

apertus. Ten, kto je apertus, je otvorený a voľný („otvorený“ v latinčine okrem iného 

znamená liberē, čiže slobodný). Táto voľnosť a otvorenosť má charakter zrejmosti, jasnosti. 

Je jednoduchá a ľahko pochopiteľná. To je význam i slova sincēritās, ktoré znamená 

otvorenosť. Sincērus znamená čistý, pravý, prirodzený. To je výmer skutočnej úprimnosti, 

statočnosti i zdravia. Napokon je to slovo simplicitās, čo opäť odkazuje k jednoduchosti, 

prostote a úprimnosti, ktorá je statočná. Otvorenosť sa nám tak ukazuje ako naše základné 

a podstatné určenie neoddeliteľne spojené s našou slobodou. Slobodnými sa stávame, keď 

sme otvorenými, tj. keď sme plne prítomný k sebe samému i k druhým. V katarzii,  v očistení 

v tomto zmysle nestačí ťarchu len vypovedať. Človek v nej musí byť ako animus či anima, tj. 

cele, i so svojou pozornosťou a pamäťou, mysľou, citom i vôľou. Boss dodáva, že otvorenosť 

nie je toho druhu, že zostaneme pozorovateľom, ale naopak je toho druhu, že sme osloviteľní 

a takto schopní tomu, čo nás oslovuje, odpovedať.  

        Otvorenosť tak chápeme ako uvoľnenosť pre, slobodu pre stretnutie a porozumenie veci 

samej. Mať voľnosť od samého seba, od vlastných obmedzení pre stretnutie s vecou. Byť sám 

voľný pre stretnutie, pre porozumenie toho, s čím sa stretávame. Veď práve v takomto 

porozumení sa nám odkrýva zmysel, uvádza nás do sveta druhého, i do sveta vôbec. Svet sa 

zjasňuje ako jeden celok. V tom uvoľnení, v tom zabudnutí na seba, v tom, že som pri veci 

cele, plne ja sám, tam u nej, v tom odhalení zmyslu, tam sa objavuje šťastie i radosť. Šťastie 

i radosť sú vedľajším dôsledkom pôvodného odkrytia zmyslu, ktoré sa deje v zabudnutí na 

seba samého. „Lidské Da-Sein samo je bytím otevřenosti pro pojímání a porozumění toho, 

s čím se setkává, jako takového a ničeho jiného. Tato lidská otevřenost se ukazuje a jeví jako 
                                                 
417 tamtiež, str. 35. 
418 ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J. Latinsko slovenský a slovensko latinský slovník. 
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utvářena tak, že lidské existování vždy již předem a stále otevírá samo sebe v celé své říši 

tomu, co je člověku z přítomnosti dostupné.“419  

        Sloboda, ak má zostať slobodou vzťahu, má v sebe podstatný limit. Hranice súvisia 

s hranicami povahy vzťahu. Tj. napríklad násilím a svojvôľou nie je možné nechať slobodne 

niečo vzrásť. Bezohľadná úprimnosť môže spoločne vybudovanú dôveru naštrbiť i zničiť. 

Uplatnenie moci a manipulácie vedie k prispôsobeniu či k odmietnutiu, pretože je tu nátlak, 

ktorý núti okolie pohybovať sa v danom smere, v smere toho, kto má moc. Podstatne uberá 

a devastuje slobodu druhého, jeho rast a pohyb. To platí i pre prípad vzťahu človeka a 

prírody. Povaha vzťahu vyžaduje starosť o slobodu druhého, starosť o jeho potreby i starosť 

o spoločné stretnutie. Takto sloboda, aby ostala slobodou a nie svojvôľou a mocou, má vždy  

v sebe danú hranicu. Hranica v tomto zmysle nie je obmedzením, ale určením. A v tomto 

určení sa dá prekročiť k samotnému horizontu, je možno prekročiť seba samého, v tejto 

hranici je prístup k tomu, čo hranicu nemá, čo je bezhraničné a bytostné.  

        Uviedli sme, že otvorenosť ako otvorenosť je charakteristická jasnosťou, 

priestrannosťou, voľnosťou. I svedomie i intuíciu je v takomto voľnom  priestore zreteľne 

počuť prehovárať. I pohyb je voľný. V slobodnom priestore sa predsa môžeme pohybovať. 

Môžeme sa pohybovať ako doma v dobrom zmysle slova. Bez sankcií, bez napomenutia, bez 

výčitiek, avšak v bytí domova. Ten priestor je k spoločnému pobývaniu. Tu sa začína odvíjať 

spoločný dej podľa spontánnosti a autenticity prítomných. Voľnosť pohybu je voľnosť 

slobodne myslieť a cítiť. To nevylučuje, že téma rozhovoru, téma stretnutia nesmie byť daná. 

V téme je kontúra veci samej akoby dopredu daná. To podstatné, čo sa ukazuje, je však niečo 

iné. Voľnosť pohybu, sloboda, je možná v priestore a v atmosfére bez strachu. V strachu sa 

prispôsobujeme všeobecnému očakávaniu, v strachu máme snahu zachrániť sa, zachrániť 

vzťahy, zachraňovaním unikajúcej lásky však strácame samých seba a paradoxne touto 

záchranou i druhých. Skutočný vzájomný vzťah vychádzajúci z vlastného prežívania. 

V strachu sa bojíme vlastného zániku, zániku spolubytia.  

        Prežívanie otvorenosti ako otvorenosti je plynutím. Je voľnosťou pre pohyb, pre plynutie 

deja, pre stretávanie. Naopak uzavretosť je zotrvávaním u ja, vo zvykoch, u udalostí, ktoré 

prebehli a držia nás vo svojej moci. Nechcú nás uvoľniť pre ďalšie kroky, pričom súčasne my 

sa môžeme držať ich. Svet je tu známy a bezpečný, i keď neslobodný. Je to svet rolí a statusu, 

svet nemoci, svet závislosti.  

 

 

                                                 
419 BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie, svazek první, str. 34. 
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5.2.9 Fenomén hry 

 

        To, čo uvoľňuje našu otvorenosť, je hra, ako to ukazuje Fink či Gadamer.420 Fenomén 

hry pochopíme, keď sa pozrieme, ako sa odohráva v prirodzenom svete. Tam totiž je tým, čím 

je, ako i všetko ostatné zostáva vo svojej prirodzenosti. A aby sme pochopili, čo je hra 

v prirodzenom svete, priblížime ju na príklade dieťaťa. Deti prežívajú prirodzený svet ešte 

priamo. Poznávajú veci naivne, pýtajú sa naivne, vzťahujú sa jednoducho. Dieťa je v hre plne, 

žije ňou a súčasne si je vedomé hry ako hry. Cez hru spoznáva svet a zbližuje sa. Hra vytvára 

totiž ten priestor, kde môžeme byť u veci spoločne. To nie len okamih uvoľnenia a zábavy, 

odbočenie od každodenných povinností.421  

        Hra je nezáväzná, avšak otvára sa v nej niečo, čo následne získava svoju vážnosť. 

Prináša blízkosť vzájomného spolubytia i jeho pravidlá. Prináša výzvy k starosti o to, čo sa 

v hre otvorilo. Hra je hra, nie je záväzkom, ťarchou. Aj preto umožňuje vyjsť z role, vyjsť 

z masky, uvoľnenie a dovolenie si byť slobodne a spontánne. Hra nie je „naozaj“, je „akoby“. 

Lenže v tomto „akoby“ vzniká niečo, čo ponúka, aby „naozaj“ získalo svoju platnosť a váhu. 

Muž i žena sa k sebe približujú touto hrou, približujú sa k veci, ktorá sa medzi nimi zjavuje, 

až je zreteľné, že sú zamilovaní. Tento fakt sa však netýka len pohlavnej lásky, ale zblíženia 

vôbec. V hre zabúdame na seba, my sme hraní, vnesený do deja. Hra tu takisto čaká na nás, 

rozvíja sa, keď jeden v druhom jeho možnosť hravosti uzrie a osloví. Je to „tanec“, ako hovorí 

Gadamer, plynutie deja a jeho „prelievanie“, dialóg.422 Hra má nás a nie my hru.  

        Prečo je hra spojená s radosťou? Prečo je spontaneita spojená s radosťou? Spontaneita 

i hra k niečomu odkazujú, majú svoj význam i účel. V spontaneite jednoducho plynieme my 

sami, máme voľnosť pohybu. Tá radosť je naplnenie pohybu, naplnenie slobody. Nechávame 

prúdiť to, čím bytie je, čím sme my. To bytie neplynie do prázdneho priestoru, ale vždy 

k niečomu, vždy k niekomu. Je rado a chce byť rado s druhým. Voľnosť je voľnosť aj pre 

druhého, bez hodnotenia, prísť k nám. Čakáme ho tak, ako čakáme na milovanú osobu. Ona je 

totiž tá, s ktorou prežívame, že náš život rozkvitá, ona je tá, ktorá nám otvára prítomnosť a 

svet. Milujeme vlastne z toho, že sa s milovanou osobou stretávame vo svojej podstate. Že 

splýva pohyb v pohyb jeden, že splýva cesta v cestu jednu, spoločnú. Mať niekoho rád, 

milovať ho, znamená napiť sa z tohto spoločného prameňa. A starosť o lásku je spoločný, 

opakovaný návrat k nemu.   

                                                 
420 napr. FINK, E. Oáza štěstí a GADAMER, H. G. Pravda a metoda I. 
421 Hra môže jestvovať v autentickej i v neautentickej forme. Jednou z jej možností  je únik od seba samého, 
ktorý je vždy spojený s verejným anonymom. Z odcudzenia každodennosti, z nudy, z prázdneho času unikáme 
do sebazabudnutia, ktoré poskytuje neautentická hra. 
422 GADAMER, H. G. Pravda a metoda I, str. 107. 
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        Dieťa sa v hre učí životu a život v hre kvitne. I my s ním. Nie je to dieťa v nás, ani 

detský postoj, niečo, čo v nás z detstva zostalo, keď sa dokážeme odviazať a s dieťaťom či 

dospelým zahrať. To je naladenie na spoločnú vec. A toto naladenie má charakter spontaneity. 

I starý človek tak môže v hre vyzerať ako dieťa. Odosobnene (a pritom podstatne pri sebe), 

s humorom, so smiechom, bez pretvárky.  

        Fenomén hry sa netýka len dieťaťa. Týka sa života. I hry pretvárky a konvencie 

dospelých sú na pozadí tohto fenoménu. Hrou je i hľadanie, životné hľadanie. Záväzok nie je 

prvotný, je až dôsledkom, rozhodnutím pre to, že čo človek v živote našiel, uvidel ako pravé 

a správne. Hrou je i šport, i divadlo i umenie vôbec. Hudobník predsa hrá. Skrz hudobný 

nástroj sa v ňom niečo „odo-hráva“. Dialóg, komunikácia, ktorú sprostredkúva. Hra má 

začiatok, dej i svoje zavŕšenie, je vstupom do času, do ľudskej temporality. Patrí k nej výtvor, 

konečný tvar, ktorí sa v nej jedinečne vytvára. Tak i rovnaká skladba môže byť stále 

počúvaná s novým entuziazmom a radosťou, tak i psychoterapeutické sedenie, ktoré má svoje 

pravidlá, je stále nové a živé. Výtvor je výtvorom nejakého citu, nejakého zápasu, výkonu, 

svojou povahou autentického. Patrí k nemu i tragika, i bolesť i smútok, i siahnutie na svoje 

dno, i farby, hudba a slovo.  Avšak radosť prevláda. „Jaká je to podivná rozkoš, jež má tak 

široký prostor a jež tak směšuje protiklady, jež v sobě může obejmout děs a hořký žal, 

a přitom přece jen dává převahu radosti, takže se pod slzami usmíváme uneseni komedií 

i tragédií své existence, jak nám byla ve hře zpřítomněna?“423 Radosť nemusí byť vždy 

spojená len s dobrou náladou, s úsmevom. Ale predovšetkým s naplnením. To je to, čo nás 

povznáša z každodennosti, ale i z bolesti a smútku. Pri naplnení nejakému významnému 

miestu vo svojom živote porozumieme. Je nám ľahšie a jasnejšie, sme voľnejší a otvorenejší. 

Preto i po zhliadnutí smutného filmu môžeme pociťovať, že sme radi, že sme ho videli. 

Z koncertu, prednášky či psychoterapeutického stretnutia môžeme odchádzať akoby 

povznesení, znovuzrodení, nabití živou energiou.  

 

 

5.2.10 Človek ako telesnenie   

 

        Ako posledný fenomén ľudského existovania chceme uviesť telovosť človeka. Tento 

pojem Boss i Heidegger používajú preto, aby ho odlíšili od tradičného chápania tela ako 

telesa ohraničeného kožou a skladajúceho sa z jednotlivých orgánov a špecifických častí.424 

                                                 
423 FINK, E. Oáza štěstí, str. 18. 
424 napr. BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie, svazek první, str. 52. 
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Čím sa telovosť odlišuje od tela ako telesa?  Rozdiel je v ponímaní tela ako predmetu a tela 

ako bytia. Inak povedané inak sa nám telo ukáže v Descartovom subjekt objektovom rozvrhu 

a inak v Heideggerovej ontológii. V subjekt objektovom rozvrhu sa telo odkrýva ako objekt, 

ktorý je analyzovateľný a popísateľný technicky. V Heideggerovom ponímaní sa telo ukáže 

ako jeden z fenoménov toho, ako človek je-vo-svete. Ako jeden z fenoménov, ktoré 

poukazujú k celku jeho existencie. V tomto prípade nie sme vlastníkmi tela ako objektu, ale 

sme svojím telom. Svoje bytie-vo-svete vždy nejako prežívame, tj. vždy nejako telesníme. 

Naše telo tu nefiguruje v rámci bio-psycho-sociálnej jednoty, pričom každá z týchto zložiek 

sa dá rozdeliť ešte na ďalšie časti. Zdá sa, že naše myslenie vie výborne zanalyzovať 

a popísať jednotlivé zložky nejakého celku, na druhej strane má problém vysvetliť princíp 

danej jednoty. Byť svojim telom znamená, že svoje vzťahy, city, jednoducho bytie-na-svete 

prežívame vždy telesne. Jednak svojím telom vypĺňame určitý priestor, telo ako teleso zostáva 

ohraničené našou pokožkou. Ale telo v jeho bytí, v telesnení dosahuje ďalej ako po oblasť 

kože. V empatii môžeme prežívať to, čo prežíva druhý. Ale to zároveň znamená, že to 

telesníme, pretože naše prežívanie sa deje naším telom. Telom prežívame i priestor, 

i atmosféru v ktorej sa nachádzame. Sme tam, u toho. Ako otvorenosť, tak i úzkosť prežívame 

telesne. Sme v úzkom priestore, máme stiahnuté cievy a studené ruky. A skryť ju pred 

druhými, resp. vydržať ju, je výkon hodný spotenia sa. „...oblast tělování mých možností 

chování sahá vždy až k horizontu oné otevřenosti světa, kterou konkrétně ek-staticky udržuji 

otevřenou a kterou vydržuji (ausstehen). Jinými slovy: hranice mého tělo-bytí se kryjí 

s hranicemi otevřenosti mého světa. Jsou spolu navzájem identické. Avšak proto se také 

ustavičně mění v souladu s nepřetržitě se střídajícím rozšiřováním a zužováním mého 

konkrétního vztahu ku světu.“425  Otvorenosť súčasne znamená, pre čo je konkrétne človek 

otvorený. Aký je jeho svet. To súčasne i telesne žije. V spomienke i vo vízii sme otvorení pre 

udalosť, ktorá sa odohrala, resp. sa odohrať môže či má. Spomienkou i víziou udalosť 

sprítomňujeme tak, že ju môžeme prežívať znova a nanovo, a tak ju i telesne žiť. Prežívať 

napätia, záchvevy. Naše telo nie je len objektom, ktorý je tu. Siaha i do minulosti i do 

budúcnosti, a to vždy v kontexte zmyslu. Tak môžeme prežívať, telesniť vzťahy so svojimi 

drahými zomrelými, tí vo svojom význame a teda i vo svojom bytí zostávajú prítomní 

v našom tele. Tak u nich môžeme byť, s ich výzorom, vôňou, hlasom a pod. Napokon i Eugen 

Gendlin svojou metódou focusingu ukazuje, ako dávno minulé veci i veci nevyriešené, veci 

prežité i tie, ktoré sme neprijali do svojho života, ostávajú svojim významom v nás, v našom 

tele a skrz telo sa nám ich význam môže opäť ukázať a zvedomiť. Focusing je liečebná 
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metóda, avšak poukazuje na to, že vzťahy a ich významy jednoducho v tele existujú, sú v ňom 

„ukotvené“.426 

        Nakoľko vždy prežívame naše vzťahy telesne, môžeme o tzv. psychosomatických 

ochoreniach a príznakoch (priliehavejšie pomenovanie by bolo telové ochorenie) uvažovať 

ako o vzťahových. Na základe čoho sa odvíja psychosomatická nemoc? Naša existencia sa 

uskutočňuje skrz možnosti existovať. Odkrytím, osvojením a naplnením jej možností. To je 

jej údel a určenie. Slovo „nemoc“ odkazuje na to, že človek nemôže uskutočniť to, čo istým 

spôsobom je. Nie je s to byť slobodný k uskutočneniu nejakej významnej možnosti. To 

neznamená, že táto možnosť a náš vzťah k nej zaniká. Psychosomatická nemoc ukazuje, že 

tomu tak nie je. Možnosť je naplňovaná neslobodne, defektne, čo má odraz v defekte orgánu 

v daných významových súvislostiach života konkrétneho človeka. Naším telom žijeme 

vzťahy, v ňom (v nás) sú živé významy toho, čo žijeme. Ale objavuje sa tu súčasne i nárok žiť 

slobodne, podľa svojich jedinečných možností. Nárok žiť zo svojho prameňa sa tu ukazuje 

ako niečo, z čoho sa nedá vyviazať. Psychosomatický prejav je fenoménom, kde sa zjavné 

stretáva so skrytým. To, ako človek intímne prežíva je v jeho prejave odkryté. Nevyslovená 

reč toho, po čom túžime, čo nám ubližuje, čo si prajeme a neprajeme, čo milujeme 

a nenávidíme sa prejavuje práve v tele. Zjavne a viditeľne, či skryte a pomaly, o to viac však 

s náhlym prejavením, ako napríklad v prípade rakoviny. V tele sa „zhmotňuje“ prežívaný 

konflikt, križovatka, na ktorej sa zastavujeme. Zastavuje sa náš pohyb, zastavuje či 

znefunkčňuje sa orgán.  

        Ponímanie tela ako telesa sa ukazuje aj na jeho uspôsobení. Celá jeho štruktúra 

poukazuje na bytostné charakteristiky Dasein. To, na čo prichádzame reflexiou, je zjavné na 

tele. K čomu poukazuje štruktúra tela? Kosti i svalstvo sú uspôsobené k pohybu. Tento 

pohyb, ako sa ukazuje na jeho vzpriamení, na existencii zmyslov, na rukách, nohách 

a pohlaví, má svoj účel, k niečomu má viesť. Kosti a svalstvo sú určované pohybom, ktorý je 

centrovaný v srdci. Jeho pohyb je však závislý od toho, čo získa zo svojho prostredia. Naše 

srdce závisí od príjmu kyslíka, od neustálej výmeny. Od dychu a výdychu. Od príjmu 

a výmeny. Človek však neexistuje len tým, že prijíma a vydáva. Na čo poukazuje uspôsobenie 

ruky? Ruka sa môže dotýkať, môže sa stretávať s tým, čo je vo svete. Možnosť ruky je však 

i ohmatávanie, tj. spoznávanie. V jej možnosti je spracovanie, uchopovanie, kontakt, zistenie 

povahy toho, s čím sa stretáva. Človek je vždy v spolubytí ( na to napokon odkazuje i jeho 

pohlavnosť). Tak ruka má význam i podpory, i pozdravu, i načiahnutia či pomoci. Ruka je ku 

komunikácii. Môže ukázať otvorenú dlaň i zovretú päsť. Možnosť ruky uchopiť, spoznať, nie 
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je samoúčelná, ale vždy vzťahová. Je to výkon v otvorenosti sveta. Ruka vedie telo k. O tomto 

výkone vypovedajú i nohy. Tie svedčia  predovšetkým o pohybe. Dovoľujú prísť tam, kam 

potrebujeme i utiecť od toho, čo nás ohrozuje. I ony prehovárajú. Veď ako ťažké je sa 

pohybovať, keď máme „zviazané“ nohy, keď ich máme prekrížené, keď podopiera jedna 

druhú.  Každý pohyb a výraz tela je rečou človeka so svetom, je rečou jeho vzťahov.  

        Dotyk a možnosť chôdze však nedosahujú všade. Sluch i zrak dosahujú ďalej, resp. skrz 

ne sa svet otvára inak. Čo to však znamená? Človek ako i iné zvieratá nie je do sveta vhodený 

ako objekt. Svet oslovuje človeka tak, aby bol rozpoznaný a videný, v blízkosti i vo 

vzdialenosti. Inak povedané, nevidíme a nepoznávame preto, lebo máme oči, uši a iné 

zmyslové orgány. Ale tie máme preto, aby sme poznávali a videli.427 Naše zmysly slúžia na 

postrehnutia zmyslu vo svete. I zviera žije a pohybuje sa vo svete zmyslu. Vyšší primát 

a cicavec dokáže porozumieť súvislosti. Domnievame sa, že od zmyslu nemá odstup, žije 

v ňom, nemá zmysel pomenovaný ako zmysel. To má len človek. 

        Nežijeme len hmatom rúk, pohľadom očí a počúvaním zvukov v bezprostrednom okolí. 

Ale i hmatom, pohľadom a počúvaním, ktorý siaha za predmetný obzor. I to sa nás dotýka, 

a to veľmi podstatne.428 To sú pohyby, telesnenia, ktoré neslúžia práci a obstarávaniu, ale 

slúžia stretnutiu s tým, čo oživuje, obnovuje, dodáva zmysel. Tanec oživuje náš pohyb, tj. nás 

samotných. Vnáša nás do rytmu, do spontaneity, oživuje našu sexualitu, mužskosť a ženskosť, 

tancom sme schopní vyjadriť sami seba a svoje pocity. Tanec smeruje von do priestoru, do 

otvorenosti a priestrannosti duševnej. Taktiež v počúvaní nejde len o počúvanie svojho okolia, 

ale počúvame viac. Počúvame zvuky prírody, ktoré nás inšpirujú. Nachádzame harmónie 

a vytvárame ich, harmonizujeme s okolím. To predsa nie je ľudský výmysel, ale postreh toho, 

s čím sa stretávame i po čom túžime. Je to svedectvo stretnutia. Hudba taktiež môže byť 

telesnená rôzne. Meditatívnym pohrúžením, ale i spontánnou živelnosťou, oboje autenticky. 

To, ako telesníme hudbu nakoniec poukazuje na to, ako sa interpretovi otvára svet. Černošský 

blues, soul a jazz sa telesní inak ako vážna hudba Európana. I svet sa otvára inak. Stredný 

prúd nás vnáša do prúdu, tam, kde nie je v extrémoch a napriek tomu plynie, ide ďalej. Omša 

čierneho ľudu je telesnená inak ako omša belocha, tj. i vzťah k Bohu môže byť telesnený 

rozlične.  

                                                 
427 HEIDEGGER, M. Zollikon seminars, str. 83. 
428 Nechceme budiť dojem, že obzor, horizont je niečo významnejšie ako naše bezprostredné okolie, tj. že veci 
duchovné a náboženské sú podstatnejšie, majú väčšiu váhu ako bezprostrednosť. Uvažujeme v celku. 
Bezprostredné okolie sa zjavuje vždy na pozadí horizontu a skrz neho je rozpoznané. To znamená, že „duch“, 
celok vecí, bytie a zmysel, náboženstvo či Logos je prítomný neustále v tom, čo je v našom bezprostrednom 
okolí. Nie je (len) vo veľkých veciach, veľkých myšlienkach a ideách, je tu a prirodzene. 
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        I oči maliara vedia vystihnúť podstatu charakteru, podstatný moment pohybu, podstatnú 

náladu. A básnikovo slovo  nás rozochvieva bez toho, aby bolo vyslovené. Tento zázračný 

moment prirodzeného sveta tu pôvodne je. V hre, v rituále, v prirodzenom prežívaní nášho 

spoločného prirodzeného sveta. Zostáva nám však otázkou, prečo je človek telesne 

uspôsobený len v istej oblasti vnímania a istá mu zostáva uzavretá. Povedané fyzikálne, prečo 

jeho zmysly sú uspôsobené na postrehnutie vzťahov len v určitej vlnovej dĺžke a pre iné dĺžky 

sú neuspôsobené, resp. túto neúplnosť odkrýva svojim myslením. To však neznamená, že táto 

oblasť nie je telesnená. Telesnené je každé myslenie a do jeho sféry patrí i oblasť 

mimozmyslová. Telesnený je každý zmysel, a pokiaľ platí, že naše vzťahy sú utvárané 

generáciami, telesníme i svojich predkov, i predkov našich predkov, ich vzťahové možnosti. 

Telesníme i oblasti, ktoré sú od nás neoddeliteľné. Nie je možné vyviazať sa napríklad 

z otázky postoja k Bohu, postoja k zmyslu života, k sebe a k svojej hodnote, k neznámu. 

Všetko má odraz v našom tele.     

        Svojim telesnením môžeme prežívať iných ľudí, udalosti, vzťahy i predmety. Toto 

prežívanie však neznamená len prežívanie v nás, ale svojim telom môžeme prežívať pocity 

iných, atmosféru udalosti. Svojim telesnením môžeme byť „tam vonku“. Toto je pôvodný 

vzťah človeka a sveta, Heideggerovo bytie-vo-svete. Ruka vedie telo až potom, ako toto telo, 

tj. my, si prežilo možnosť, ktorá ho zo sveta oslovila. Naše telo je práve tak vnímavé, že 

postihuje jemné odtiene vzťahov, slov v dialógu, postihuje charakter udalosti, postrehne naše 

vlastné pocity. Byť sám sebe neodcudzeným znamená byť svojim vlastným telom, tj. stať sa 

vnímavým sám k sebe a tým aj k druhým. Napokon oboje spolu súvisí. Psychoterapia 

ukazuje, že zďaleka nemáme vyvinutú citlivosť pre nás samotných, pre to, ako sa práve 

cítime, pre naše telo, ktoré o tom vypovedá. A nielen citlivosť, ale ani z toho vyplývajúcu 

adekvátnu osobnú starosť o seba. Ukazuje sa, že telesne sme  vo svete veľmi pôvodne, 

prirodzene. Rozvinutím racionálnej zložky myslenia zostávame pri racionalite, pri analýze, pri 

všetkých teóriách a konštruktoch, ktoré racionalita prostredníctvom subjekt objektového 

vzťahu priniesla. Telo však zostáva v okruhu prirodzeného sveta. Preto je pre psychológiu 

i pre psychoterapiu tak významná neverbálna komunikácia či paralingvistické prejavy, 

spôsoby a tóny hlasu, ktorými vyslovujeme svoje slová. 
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5.2.11 Človek a sexualita 

 

        Podstatnou zložkou nášho telesnenia je sexualita. V nej sa totiž dostávame na samotnú 

hranicu našej intimity. „Lze říci, že sexualita tvoří jádro osobní intimity : v ní se člověk 

vydává až po samu mez sebaúcty. Ve hře je to, zda v této své intimitě bude přijat či nikoliv.“429 

Čo je intimita? Latinský slovník  k slovu intímnosť priraďuje dva výrazy, a to amīcitia 

a intima.430 Slovo amīcitia znamená jednak priateľstvo, a sloveso od tohto podstatného mena 

znamená zahaľovať, odievať. Slovo intima to ešte špecifikuje. Odkazuje na to najvnútornejšie, 

najhlbšie, najdôvernejšie i najtajnejšie. Sloveso od tohto slova znamená vpraviť dovnútra, ale 

i zveriť, oznámiť. Vyplýva z toho, že intimita je tým najhlbším, tam sme v pravde takí, akí 

sme, so svojimi strachmi, vinou, tajomstvami, túžbami. Intimita je zahalená, je skrytá, to je jej 

povaha. K nej však patrí i spolubytie s najbližšími. S priateľmi. Intimita sa zveruje, vychádza 

„z-viery“ v to, že priateľ ju unesie, nezneužije, že ju vezme k sebe dovnútra, a tým sa stane 

súčasťou môjho života. Intimita taktiež patrí k našej prirodzenosti. Jedným z významov slova 

fysis, je práve ona. Je tak výrazným pohybom, výkonom našej prirodzenosti, výkonom 

neskrytosti.   

        Intimita sa netelesní iba pohlavne. Vnútorné i vonkajšie pohlavné orgány telesníme vždy 

vcelku, vždy celým telom, i myslením i cítením. V sexualite predsa nejde len o pohlavný akt, 

ale predovšetkým o spôsob, kvalitu vzťahu, ktorá sa práve v sexuálnej láske vždy prejavuje. 

Inak povedané, spôsob, akým človek žije svoje vzťahy, sa prejavuje i v jeho pohlavnej láske. 

Tam sa prejavuje predovšetkým a najmä, pretože je to oblasť intimity, spontánnosti. Pohlavie 

taktiež poukazuje na niekoľko faktov. Je miestom zraniteľným, miestom kontaktu a spojenia, 

miestom odovzdania a prijatia. Rôznosť pohlaví nesvedčí len o tom, že ľudia majú splodiť 

nasledujúcu generáciu, ako to ukazuje Shopenhauer.431 Je tu niečo, čo prináleží mužovi 

a žene, každý z nich telesní svet inak. Zatiaľ čo muž telesní svoj pobyt podľa pohlavnosti 

prienikom a erekciou, žena je svojou pohlavnosťou uspôsobená k otvorenosti a k prijatiu. 

Obaja sú však uspôsobení k tomu vytvoriť celok, k spojeniu. Splodenie dieťaťa nie je len vec 

zachovania rodu. Spojenie predpokladá viac. Predpokladá celok, jednotu, tá je predpokladom 

vzniku, predpokladom vzchádzania do zjavu. Mať dieťa má zmysel práve na pozadí tohto 

celku. Slasť zo sexuálneho styku nie je tak len vecou sexuálnej techniky, ale pôvodne vzťahu. 

Orgazmus dovoľuje zažiť práve dotyk so svojimi hranicami, splynutie, spojenie so 

spoločným. „Orgasmus nám odhaluje, že život je vzcházení na světlo dne...Orgasmus 

                                                 
429 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 237. 
430 ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J. Latinsko slovenský a slovensko latinský slovník. 
431 SCHOPENHAUER, A. Metafyzika pohlavnej lásky. 
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dovoluje zakusit, co to plnost je -  zakusit to, o čem mýtus vypráví, že bylo před rozdělením 

člověka na dvě bytosti. V orgasmu se setkáváme s prazákladem toho, z čeho všechno schází, 

i my sami. V sebepřekročení sami sebe zakoušíme jako umístněné, zakoušíme svůj původ. 

A současně zakoušíme, co plyne z našeho postavení – jak jest nám dáno být. Zakoušíme, že 

jsme nekoneční, postaveni v celku jsoucího. Teprve když máme zkušenost plnosti na základě 

překročení sebe sama, jsme schopni také jsoucno ponechat plně být. Pak je možné se jen 

dívat. To ale znamená dívat se na tomto světě, s kterým se nesetkáváme v extázi, tj. dívat se 

mezi věcmi, které vzešly z temného základu. Lišíme se ale od všeho ostatního tím, že víme, že 

věci vzcházejí a odkud vycházejí.“432 Napokon, nielen orgazmus, ale i sexulaita je vždy 

o niečom inom, dodáva Růžička.433 Môže slúžiť ako vyjadrenie vzťahu lásky, dôvery a nehy, 

v ktorom v samotnom spojení dochádza k vzájomnému presahu a pocitu jedného celku, ale 

taktiež môže byť technickým výkonom, prostriedkom k sebapotvrdeniu, výrazom moci 

a poníženia. Škála sexuálnych významov je nesmierna. Růžička pokračuje a tvrdí, že hodnoty, 

ktoré sexualita prináša a vyjadruje, sú hodnotami svojou povahou a významom pravidelne 

celkom nesexuálne. „Osexualizovať“ sa dá akákoľvek hodnota či vec. Ukazuje sa tak, že 

u človeka prekročila rámec slúžiaci reprodukcii, a tak, ako všetko ľudské, je výrazom kultúry, 

ktorá vždy a pôvodne k človeku patrí.    

        Sexualita nie je len pohlavnosť v zmysle, že každý sme nositeľom nejakého pohlavia 

a podľa toho sa patričným spôsobom správame nielen k opačnému pohlaviu, ale taktiež 

v rámci očakávania v danej kultúre. Prejavuje sa v nej predovšetkým Eros, hýbateľ smerujúci 

zo seba k celku a tajomstvu sveta. Je v ňom záujem, priťahovanie, túžba po poznaní, kde 

sexualita, pohlavná láska je len časťou z neho.  Toto sa ukazuje ako pôvodný význam 

sexuality a erotiky. Orgazmus je možné zažiť i v modlitbe. „Bůh mohl sex učinit stejně tak 

světským, jako je dýchání či jezení. Ale On mu namísto toho dal příchuť duchovna a to zcela 

úmyslně, abychom tak v Něm nacházeli zalíbení. Protože nás chce k sobě v první řadě 

vábit“434, dodáva Scott Peck, podľa ktorého v tomto zmysle vo vzťahu ľudí k Bohu 

o skutočný sex ide. Práve toto vábenie, schopnosť zakúsiť celok, ktorý vzchádza zo 

vzájomnej intímnej hry, ktorá nemusí byť fyzicky sexuálnou, to je erotika.   

        Poslednou, avšak zásadnou otázkou zostáva, či to, že sexualita je vždy o niečom inom, 

nevylučuje poslednú možnosť. A tou je, či sexualita nie je o samotnej sexualite. Či nie je 

výrazom hnacej sily, ktorá nás prekračuje a je určujúca. Na mene nezáleží. Môže sa nazývať 

slepou vôľou, vôľou k moci, pudovosťou, libidom. Otázkou je, ako sa dá vysvetliť skúsenosť 

                                                 
432 REZEK, P. Fenomenologická psychologie, str. 120. 
433 RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie, str. 132. 
434 SCOTT PECK, M. Dále nevyšlapanou cestou, str. 213. 



 205

sexuálnej príťažlivosti (pri zachovaní kvalitného sexuálneho života i vzťahu k partnerovi) 

k človeku, ktorý je cudzí, ktorého vidíme prvýkrát a s ktorým spolužitie z hľadiska 

vyznávania úplne rôznych životných postojov a hodnôt nie je možné. Napriek tomu nás 

priťahuje. Na druhej strane si partneri môžu byť blízki, zakúšať vzájomný celok, avšak bez 

vášne, bez príťažlivosti, ktoré sú potom zdrojom vzájomnej frustrácie, sklamania a pocitu 

nešťastia. 
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6 K princípom prirodzenej psychoterapie 

 

        Súčasná psychoterapia, či sa jedná o oblasť dynamickú, kognitívne behaviorálnu či 

humanistickú, pracuje s fenoménmi prirodzeného sveta. Avšak pojmový aparát, ktorý používa 

na ich pomenovanie, zotrváva v nereflektovanej oblasti empirického či prírodovedného 

uvažovania. Tak sa môže zdať, že rovnaké fenomény platia vo všetkých psychoterapiách, 

avšak tie pre ne používajú len rôzne názvy. Pracujú viacmenej podobne, i keď v rozličnej reči. 

Reč sa ukazuje v psychoterapii ako zásadný faktor. Je to práve ona, čo vymedzuje oblasť 

porozumenia terapeutickému procesu i klientovi. Ona vykladá duševný stav a interpretuje 

motívy s správanie klienta. V reči je zakotvené, či rozumieme človeku ako objektu, ktorý 

môžeme zmerať a vyčítať z jeho prejavov existenciu jednotlivých psychických funkcií, 

vrátane reči, rozumieme mu ako výsledku pôsobenia neosobných síl, ktoré ho determinujú, 

alebo či mu rozumieme ako slobodnej bytosti, bytosti, ktorá stojí v otvorenej oblasti, skrz 

ktorú sa stretáva  a odpovedá na  významuplné  možnosti tohto sveta, a ktorej údel spočíva 

v starosti o bytie, v naplnení svojho života. V reči je zakotvené bytie, reč je ontologický 

základ a jej rôzne spôsoby ovplyvňujú spôsob akým myslíme a cítime.  

        Rozdiel medzi daseinsanalýzou a ostatnými psychoterapiami nespočíva iba v reči. Reč 

samotná tu nie je ponímaná iba ako prostriedok pomenovania, resp. prejav osobnosti v oblasti 

neverbálnej a paraverbálnej. Rečou je človek sám, rečou prehovára, odkrýva druhým svoje 

bytie. I bytie sa odkrýva skrz reč, skrz slovo. To je jeho prejav, jeho pohyb vzchádzania do 

neskrytosti. V daseinsanalýze má prístup terapeuta ku klientovi svoje ontologické 

zdôvodnenie. Empirické psychoterapie nachádzajú svoje zdôvodnenie a oprávnenie 

z následných výskumov, v ktorých overujú svoju účinnosť. Daseinsanalýza ho nachádza 

v samotnom základe toho, ako človek na svete jest, tj. z ontológie. Na druhej strane sa snaží 

svoje založenie potvrdiť aj spätne, a to z pohľadu výskumu, ako to ukazuje napr. Pavlovský 

pri kvalitatívnej analýze snov ľudí s psychickým ochorením. Podľa výskytu existenciálov 

v snoch Pavlovský ukazuje na spôsob bytia a porozumenia u pacientov s fóbiami, 

schizofréniou a depresiou.435 

        Terapeutický prístup v Daseinsanalýze má ontologickú platnosť. Z ontologickej analýzy 

vyplýva, že klient je slobodnou bytosťou, že v jeho bytí mu ide o jeho bytie, že vždy má 

nejaké porozumenie tomu, čo a ako žije  a jeho bytie je v určení existenciálov.436 V ich určení 

                                                 
435 PAVLOVSKÝ, P. Psychické onemocnění v zrcadle snů. 
436 I absencia porozumenia, keď niečomu nerozumieme, je možná len na existencii faktu, že predporozumenie tu 
vždy musí byť. I keď niečomu nerozumieme, sme schopní si vytvoriť hypotézy, prečo je niečo tak, ako je. 
Porozumenie ešte neznamená porozumenie pravdivé. Pravda situácie sa nemusí zhodovať s porozumením jej 
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je i samotná psychoterapia. Patočka ukázal, že prvotný pohyb ľudskej existencie je pohyb 

prijatia. Tento pohyb sa odohráva i vo vzťahu klienta a terapeuta. Domov ako starosť, dôvera, 

bezpečie a prijatie je tým, čo zakladá spolubytie terapeutickej skupiny i terapeutického 

vzťahu. V prijatí toho, aký človek je, sa môže odkrývať do svojej pravdivosti. Klient sa 

v odkrývaní otvára ako možnosti, jeho možnosti sa sprítomňujú, jeho možnosti sú jeho 

slobodou naplniť svoj život v bytí sebou. Fenomén domova je v psychoterapii význačný 

i tým, že si klient túto slobodu môže odžiť. Môže si dovoliť byť sám sebou v spolubytí 

s druhými ľuďmi, otvoriť i „upraviť“ svoj spôsob bytia pre vec samu, ktorá v spoločenstve či 

v osobnom vzťahu s terapeutom vyvstáva. Empatia je možná len na základe toho, že človek 

má vo svojom určení starosť a spolubytie. Je to ten spôsob spolubytia, v ktorom prekračujeme 

sami seba a otvárame sa svetu a bytiu druhého človeka.  

        Sloboda je predpoklad i cieľ Daseinsanalytickej psychoterapie.437 Prečo je tomu tak? 

Sloboda ako hlavná možnosť otvoreného spôsobu bytia je predpokladom k tomu, aby sa 

klient mohol stretnúť s vecami tohto sveta neskreslene, aby ho oslovili budúce možnosti 

vychádzajúce zo sveta, a to v jeho autenticite, a aby zo svojej autenticity, z pravdy svojho 

života mohol na ne odpovedať a zodpovedať za svoju voľbu. To je cieľ. Terapeut nevnáša do 

sedenia témy klientovho života, terapeutické stretnutie je priestorom a časom klientovým. 

Terapeut sa stará o slobodné bytie klienta a spoločne u veci „život“ presvetľuje a oživuje k 

„mocť byť“. Sloboda ako cieľ psychoterapie je osvojenie si vlastných, životu a vzťahom 

priliehavých možností bytia sebou. Dalo by sa povedať, že prirodzená psychoterapia je 

v pravde prirodzenou vtedy, keď dovoľuje a umožňuje klientovi (i terapeutovi) 

„počiatkovať“, vstupovať do jeho spontaneity, voľnosti a slobody, v ktorej zažíva svoj život. 

        Nevnášanie tém terapeutom má taktiež ontologické ukotvenie. Terapeutické sedenie je 

vzájomným stretnutím dvoch bytostí v dialógu. Terapeut je ten, kto sa necháva oslovovať 

otázkami a významami, ktoré prichádzajú z klienta a jeho sveta. So svojou otvorenosťou 

vstupuje do týchto otázok, pretože práve pri tejto otvorenosti vzchádza spoločný zmysel 

stretnutia i spôsob, akým k nemu klient pristupuje. V živej prítomnosti sa odkrýva jeho 

spôsob bytia i jeho ešte neotvorené bytostné možnosti žiť svoj život autenticky a slobodne. 

                                                                                                                                                         
účastníkov. Porozumenie je cestou, ktorou sa vďaka svojej slobode môžeme pravdivosti dopátrať. To je jeho 
zásadná možnosť a príležitosť. Preto i porozumenie je v psychoterapii zásadné. Pokiaľ klient nemá dostatočný 
odstup od problémov svojho života, terapeut je ten, ktorého pomoc okrem iného spočíva vo vyjasňovaní jeho 
spôsobu bytia a možností slobodnejšieho života. Vyjasňovanie znamená odkrývanie. Porozumenie nie je 
racionálnou úvahou, ale je vždy spojené s prežívaním. Preto i odkrývanie a vyjasňovanie problému klienta 
spočíva v odkrývaní toho, ako svoje vzťahy a problémy žije. Skutočné porozumenie sa odkrýva v autenticite. 
Pokiaľ sa klient neotvorí porozumeniu, tj. tomu, ako situácie autenticky prežíva, možnosti, že veci môžu byť aj 
inak, ako si to doteraz myslel a pripúšťal, pravdepodobne nedôjde k pravdivému porozumeniu problémom jeho 
života 
437 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 123. 
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Terapeut je pri klientovi. Tým že je otvorený, má interes na porozumení jeho životu a tým, že 

má starosť, má záujem na rozšírení jeho slobody a rozvinutí jeho možnosti. Terapeut však vie 

o slobode, preto rešpektuje voľbu svojho klienta.  

        Princípy prirodzenej psychoterapie nadväzujú na Heideggerovu fundamentálnu 

ontológiu i na jej základe Medardom Bossom rozpracovanú psychoterapiu, a to 

daseinsanalýzu. Daseinsanalýza má v istom zmysle výnimočné postavenie medzi ostatnými 

psychoterapiami. Ukazuje sa, že ako jediná má filozofické ukotvenie, ktoré vychádza 

z filozoficky oprávnenej analýzy. Znamená to, že nie je založená len na intuícii, empírii 

a skúsenosti jej autora, ktorý následne túto skúsenosť konfrontuje s už existujúcou filozofiou, 

ale naopak vychádza z analýzy, ktorá ukazuje, ako človek pôvodne na svete jest. Filozofický 

podklad tu nie je komfortom, ani doplnkom a potvrdením skúsenosti. Filozofia je tu ponímaná 

ako to, čo adekvátnou analýzou odhaľuje, ako je človek pôvodne v ráde bytia, ako 

jednoducho človek na svete jest, a ako sa jeho pobyt a jeho porozumenie sebe a svetu 

v dejinách mení. Génius zakladateľov psychoterapeutických škôl spočíva v tom, že títo sa vo 

svojej skúsenosti dotkli práve toho, ako človek môže a vo svete jest, preto môžeme v ich 

teóriách nachádzať súhlas s existenciálnou, resp. inou filozofiou. Ukazuje sa však, že to, čo 

zostalo bez náhľadu, je ukotvenie dnešného vedomia v subjekt objektovom rozvrhu 

a predovšetkým jeho porozumenie. Rozvrh umožňuje priestor pre stavbu teórie a konštruktu, 

ktoré ľudskú skúsenosť zovšeobecňujú a majú na základe tohto „všeobecna“ tendenciu každú 

nasledujúcu prirodzenú skúsenosť interpretovať, a tým nevyhnutne redukovať. Je to priestor 

na tvorbu teórie osobnosti, zložiek osobnosti, zložiek motivácie, zložiek spoločnosti, zložiek 

vzťahu, zložiek lásky a pod.. Z tohto hľadiska sa tu objavuje riziko indoktrinácie klienta. 

Klient prichádza v stave neistoty, vyhľadáva pomoc kvôli tomu, že jeho zdroje pomoci 

nestačia a preto má tendenciu spoľahnúť sa na odborníka. V stave neistoty môže prijať 

doktrínu, ktorá je mu interpretáciami predkladaná ako jeho vlastná. Môže uveriť v diagnózu, 

v to, že jeho správanie určuje nevedomie, že strach má dieťa v ňom, sám seba a svoju 

prirodzenú skúsenosť môže začať popisovať skrz  konštrukty, ktoré mu predkladá a ktorým 

verí sám terapeut. Descartov prístup priniesol priestor nielen pre rozpoznanie jednotlivých 

zložiek skutočnosti a ich presný popis, ale priniesol nevídaný priestor pre analýzu, cestu k 

takejto skutočnosti, tj metódu. Riziko terapie založenej na konštrukte nespočíva len 

v indoktrinácii, ale aj v prekročení hraníc súkromia, intimity a dôstojnosti klienta skrz 

metódu. Oboje samozrejme v záujme dobrej veci, a to jeho vyliečenia. 

        Psychoterapeutické systémy zostávajú viac alebo menej v tomto subjekt objektovom 

rozvrhu. Rozdielnosť daseinsanalýzy spočíva taktiež v tom, že nemá vytvorenú v tomto 
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zmysle, v zmysle subjekt objektového rozvrhu, teóriu. Nemá vytvorený konštrukt, teóriu 

stavby osobnosti. Daseinsanalýza sa vracia späť ku koreňom, späť k pôvodnému určeniu 

človeka, jej prístup nie je konštruktivistický a technický. Descartovo určenie prekonáva tým, 

že sa vracia k človeku ako k celku, a tento návrat je návratom k tomu, čo Heidegger  vyniesol 

zo zabudnutia opäť na svetlo sveta. Nie je to subjekt, jeho zložky a analýza, resp. metóda 

k jeho popisu, k istote, k uzdraveniu. Problematika je u Heideggera presunutá na otázku toho, 

že sme, ako sme a aký je účel a zmysel Dasein. Heideggerov prístup je ontológiou. To má 

dôsledky pre všetky oblasti ľudského života. Človek v bytí nie je ponímaný technicky a nie je 

merateľný skrz metodológiu, ale naopak  porozumenie jeho života dostáva nový rozmer skrz 

zmysel odkrývajúci sa v danej terapeutickej situácii. Človek je v ontológii cez svetlinu bytia 

rozpoznaný ako celok,  do celku zasadený a neoddeliteľný.  

        Ukážeme si, aké dôsledky môže mať Husserlov i Heideggerov prínos pre praktickú 

psychoterapiu. Prirodzenosť psychoterapie predpokladá dvojaký aspekt. V prvom rade je to 

ohľad na to, čo tvorí ľudskú prirodzenosť, pričom predpoklad prirodzenosti vyplýva z jej  

dejinného určenia, z pôvodnej skúsenosti ľudskej prirodzenosti ako fysis. Slovo fysis definuje 

našu pôvodnú prirodzenosť, našu pôvodnú skúsenosť. Je to pohyb, ktorý však má svoj účel 

a charakter, je to pohyb k naplňovaniu svojich jedinečných možností. Život je možný práve 

skrz fysis. Tento pohyb ako naplňovanie svojich možností je vedený smerom ku svetu, je tu 

vždy pôvodná intencionalita, ako pripomína Husserl.438 Je to zároveň pohyb zo sveta  k sebe 

samému, naše bytie je bytím v predstihu, ako pripomína Heidegger.439 Vzťah k sebe samému 

je práve to, čo nás zakladá a predurčuje ako slobodné bytosti predurčené k neustálej voľbe. 

Vďaka slobode sme schopní prekročiť a odovzdať seba samého v prospech veci samej, vďaka 

nej je otázka zmyslu života aktuálna práve pre nás. Vďaka slobode je človek zároveň schopný 

vykonať najväčšie zločiny.440  Fysis je týmto pohybom zo sveta k sebe a ku svetu zároveň. 

Jeho povaha je intímna. K prirodzenosti ako fysis patrí intimita. Intimita poukazuje na to, že 

ako ľudské bytosti sme vo svojej hĺbke krehkí, zraniteľní a odkázaní na druhých. Intimita je tu 

vždy a pôvodne, malé dieťa sa zoznamuje so svetom intímne a jeho vzťahy s rodičmi sú 

intímne, dotýkajú sa ho priamo a tým pádom sú povahotvorné. Intimita sa ukazuje ako jedna 

                                                 
438 HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, str. 258. 
439 HEIDEGGER, M.  Bytí a čas, str. 376. 
440 Sloboda je predpoklad pre uskutočnenie dobra i zla. Umožňuje voľbu a život vo voľbách druhých. Ako taká 
je však ontologicky príležitosťou k svojmu pôvodnému určeniu, ktorým je otvorenosť. V najväčšej otvorenosti 
sa môžeme stretnúť a „vidieť“ veci  tohto sveta v ich významoch, tak ako sú ony sami. Môžeme sa stretnúť 
práve pre nich, kvôli nim a z tejto slobody čerpať svoju energiu. Naopak v uzavretosti sa uzatvárajú i možnosti 
slobodnej voľby. Uzavretosť je takého druhu, že človek od seba i od svojho prežívania a svojich presvedčení 
nemá odstup. Je im prepadnutý a v tomto zmysle slobodne nežije. Jeho vzťahy vďaka uzavretosti jeho citov 
a presvedčení stroskotávajú, jeho nezdary sa opakujú, nie je otvorený pre prítomnosť stretnutia, obvykle 
s niečím, čo vybočuje z okruhu jeho spôsobu bytia a moci. 
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zo vzťahových možností, a to tá, ktorá je založená na dôvernom bytí s druhým i so sebou 

samým. Ako taká je kľúčom k odkrytiu ľudskej duše, k odkrývaniu (pohyb), k dôvernému 

vzťahu a tým aj k porozumeniu a k otvorenosti pre svet. V intimite sa odohráva odkrývanie 

povahy veci i jej poznávanie. 

        K ľudskej prirodzenosti patrí, že je zmysluplná. Klientov život sa odohráva 

v zmysluplných súvislostiach, jeho odpovede sú vždy na pozadí nejakého zmyslu, jemu viac 

alebo menej zrozumiteľnému. Prirodzená psychoterapia je založená na tomto porozumení. 

Odkrýva a snaží sa porozumieť zmysluplným skutočnostiam klientovho života, avšak nie na 

pozadí už vopred vybudovaného konštruktu, ale na základe odkrývania veci samej, 

odkrývania klienta, odkrývania jeho prirodzeného sveta tak,  ako ho prežíva. Vyplýva z toho, 

že každým klientom psychoterapia začína odznova, vždy sa jedná o novú neopakovateľnú 

situáciu, každé sedenie vytvára jedinečnú udalosť.441  

        Daseinsanalýza rešpektuje metódy a teórie ostatných psychoterapeutických smerov. Je 

schopná ich použiť, avšak priliehavo k jedinečnej situácii a času klienta a s ohľadom na jeho 

hranice. Metóda nemá vládnuť v psychoterapeutickom procese a liečbe. Tak je to v prípade 

prírodovedného prístupu ku klientovi  a porozumenia príčin  

jeho ochorenia z pohľadu kauzality. Metóda má byť použitá priliehavo, v situácii, keď si ju 

vyžaduje vec sama, tj. zmysel situácie.442  

        Prvý aspekt prirodzenej psychoterapie akceptuje ľudské založenie, ktoré je odkryté skrz 

fundovanú filozofickú analýzu ľudskej existencie. Druhý aspekt predpokladá, že aj prístup 

tejto psychoterapie ku klientovi je prirodzený. Ľudský pobyt charakterizovaný ako starosť má 

svoje založenie i v psychoterapeutickom vzťahu. Terapeut nie je expert v danej teórii, ale je 

ten, kto prichádza v ústrety, prichádza na pomoc, je v stretnutí ako osoba, ktorej ide o vec 

samu, pričom rešpektuje jej čas i priestor, jej pohyb, voľbu i dôstojnosť.  Výkon terapeuta je 

jednak „byť pre“, ale najmä „byť pri“. Toto „byť pre“ neznamená tzv. spoluagovanie, 

situáciu, keď terapeut „naskakuje“ na klientovu vzťahovú hru či manipuláciu. „Byť pre“ 

znamená, že terapeut je tu v konečnom dôsledku pre to, aby klient svoj život žil slobodnejšie, 

aby mu viac rozumel, aby otvoril a realizoval svoje vzťahové možnosti. Terapeut je tu pre to, 

aby klient žil vo svojom živote slobodne sám za seba. „Byť pri“, resp. „byť u“ tento nárok 

upravuje, rešpektuje klientovu voľbu i úzkosť. „Byť pri“ sa ukazuje ako základné pravidlo 

prirodzenej psychoterapie. Znamená to byť prítomným, otvoreným pre významy jedinečnej 

                                                 
441 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 93. 
442 Klient by o ponuku použitia metódy mál stáť, zároveň by jej použitie nemalo prekračovať jeho únosnosť. Je 
na intuícii a empatii terapeuta, aby túto únosnosť rozpoznal, pretože ani klient a ani terapeut nevedia, čo metóda 
odhalí. Rozpoznať únosnosť znamená zároveň rozpoznať, kedy sú prepínané klientove sily i jeho pozornosť, či 
chce pokračovať alebo či chce ukončiť danú diskusiu či intervenciu. 
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situácie s klientom, vstupovať do otázok, ktoré sa počas sedenia odkrývajú. Je to byť pri bytí 

druhého človeka. Plne prežívať, vziať na seba neistotu (i nový a živý záujem) z toho, čo 

sedenie prinesie, nemať nárok výsledku, ktorý by z terapie mal vzísť. Byť otvoreným 

a slobodným znamená byť bez nárokov verejného (i osobného) anonyma. Ako má situácia 

vyzerať, čo sa v nej má odohrať, čo má terapeut klientovi poskytnúť a pod.. Nárok na 

terapeuta spočíva práve v tom, aby sa naučil byť pri veciach prirodzeného sveta, tj. aby bol 

otvorený pre význam situácie a význam reči svojho klienta. Predpokladá vedomie toho, čo je 

„vec sama“ a „transcendentálna epoché“. Tento nárok má však viesť k tomu, aby sa terapeut 

od vnútorných tlakov a nárokov oprostil. 

 

 

6.1 K veciam samým 

 

        Husserl opustil konštruktivizmus vychádzajúci z Descartovho definovania pravdy ako 

istoty a novo otvoril problematiku toho, ako sa nám svet ukazuje. Aby sme dospeli k tomuto 

poznaniu bez akejkoľvek teórie, ktorá by predinterpretovala toto skúmanie, je potrebné ísť 

k veciam samotným. Vec sama je tým, čo nám môže odhaliť pravdu o sebe samej. Vec sama 

je tým, u čoho pôvodne sme v prirodzenom svete, s čím sa pôvodne vo svete stretávame. 

Ťažkosť porozumenia tomuto výrazu môže spočívať v jeho šírke. Vec nie je len predmet, je to 

i udalosť, i vec naša či klientova, i atmosféra, ktorá práve vládne v terapeutickom sedení. 

Vždy sa jedná o zmysel, ktorým je udalosť, problém, vzťah a jeho potreby, nesený. Zmysel sa 

odkrýva len skrz dialóg, len skrz vzťah a stretnutie. Klientov problém sa odkrýva vo vzťahu 

k nám a s nami. 

        Z Heideggerových, Husserlových i Patočkých analýz môžeme vydedukovať, že 

v pohybe našej existencie je možnosť k odkrývaniu pravdivosti nášho života. Pravdivo 

vedený život nie je niečo, čo by od počiatku bolo zrejmé. Pravda života, jeho smerovanie, 

zmysel i vysporiadanie sa s nárokmi života je niečo, čo spadá pod výkon našej existencie. 

Z povahy určenia pravdy v antike ako neskrytosti  vyplýva, že pravdivosť v živote má byť 

odkrývaná, že jej povaha nie je hneď zrejmá. Prirodzenosť je tej povahy, že potrebuje 

chránený priestor, potrebuje bezpečie, láskavosť a dôveru, potrebuje domov a starosť. 

Posledné bytostné veci každého z nás sú hlboko intímne. Skrytosť znamená, že niečo nie je 

prístupné nášmu zraku. V neskrytosti sa nám veci ukazujú vo svojej pravde, vo svojej povahe, 

avšak zostávajú ukryté v intimite pre nás, prípadne pre našich najbližších. 
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        Vec sama je záležitosťou vzťahovou, vzťah je predpokladom, aby sa zmysel veci odkryl. 

Pokiaľ klient prichádza zo svojim problémom, terapeut je naladený k otvorenosti, 

k porozumeniu toho, čo klient prináša, k porozumeniu klientovej reči. Terapeutove 

vyjasňovanie a postrehy ako i vyjasňovanie a prežívanie príbehu a  klienta v skupine 

ostatnými členmi speje k jeho ďalšiemu otváraniu a porozumeniu. Odkrýva sa to, ako klient 

v probléme stojí, odkrývajú sa vzájomné súvislosti, odkrýva sa vec sama. Jej odkrytím sa 

však odkrývajú i ďalšie vzťahové a slobodné možnosti, ako v danej situácii môcť byť. Vec 

sama je tak práve to, čo skrz dialóg vyvstáva ako predtým skryté, či ukryté, na svetlo sveta. Je 

to „to tretie“, čo vzchádza z autentickej účasti klienta, terapeuta a iných klientov v skupine. 

Vec sama tak nie je len samotný problém, nemoc, ale nesie v sebe i možnosť uzdravenia, 

slobody a nového spolubytia s druhými.443 Vzájomná autentická účasť zostať pri tom, čo sa 

práve tu a teraz ukazuje je predpokladom k tomu, aby vyvstávala spoločná vec sama. To nie 

je výtvorom klienta a terapeuta. Tí svojou otvorenosťou prispievajú k tomu, aby vec prišla, 

zostúpila. V tomto zmysle je psychoterapia umením. Tak ako v prípade umelcov, i tam 

v otvorenosti pre dielo prichádza inšpirácia, výkon i dielo, ktoré zostupuje k umelcovi.  

        V dialogickom úsilí o pravdu danej témy vytvárame priestor pre túto pravdu. 

V ponechaní priestoru pre slobodu, dôveru, bezpečie a lásku členov skupiny sa priestor pre 

príchod týchto kvalít otvára. Tieto kvality tam vyvstávajú ako celok, nie ako súhrn 

jednotlivých dôver, slobôd, bezpečí či lások. Vec sama ako „to tretie“ znamená význam, 

zmysel toho, čo práve tu a teraz v skupine je, čo práve tu a teraz je medzi terapeutom a jeho 

klientom, čo práve tu a teraz sa objavuje ako odkrytý význam klientovho trápenia a jeho 

miesto v rámci spolubytia i slobodného života. Otvorenosť pre toto dianie, pre rozvinutie 

bytia klienta, pre jedinečnú kultúru skupiny, je tým, čo v podstate zakladá nedirektivitu 

prirodzenej psychoterapie. Nedirektivita terapeuta spočíva v tom, že necháva klienta byť tým, 

kým je a taktiež necháva tému sedenia rozvinúť do jej významu. Necháva ho sa odkrývať.  

        Terapeut v prirodzenej psychoterapii necháva tému sedenia na klientovi, možnosti 

vychádzajú z neho samého, terapeut je ten, kto prináša svoju účasť a porozumenie, ktoré 

vychádza nie z teoretického konštruktu, ale zo starosti a z porozumenia ako ontologického 

určenia. Terapeut je taktiež ten, kto dbá na to, aby neboli prekročené hranice klienta, ani 

klientom samotným, jeho starosť spočíva v tom, aby si klient uchoval svoju integritu 

a dôstojnosť a sedenie uniesol. Možnosti klienta, často samotným klientom zaznávané 

a podceňované, sú tým, čo si terapeut všíma. Ak vec sama neznamená len nemoc, ale má 

v sebe i možnosť uzdravenia, súčasné možnosti klienta sú napokon tým, čo je zdrojom k jeho 

                                                 
443 HOGENOVÁ, A. Vzájomná mailová komunikácia. 
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slobodnejšiemu životu. Nie je u klienta hodnota, ktorá by nestála za povšimnutie, hodnota, 

ktorá je hodná ocenenia a rešpektu, hodnota, ktorá je hodná toho, aby vzrástla a obohatila 

druhých i seba. Vec ponímaná pôvodne negatívne v sebe obsahuje pozitívnu možnosť. 

V tomto zmysle je prirodzená psychoterapia ladená pozitívne. Jej oblasťou je predovšetkým 

slobodný život klienta, tj. otvorenosť pre významy, ktoré ho oslovujú a jeho schopnosť 

slobodne zo svojho prežívania na ne odpovedať a žiť z tejto odpovede, tj. žiť zodpovedne. 

K jeho slobode a otvorenosti patrí napĺňanie jeho bytostných možností, ktorých napĺňanie je 

svojou povahou pozitívne.444  

        Otvorenosť pre fenomenalitu veci samej znamená sám seba nechať byť pre vec, ktorá 

vzíde, ktorá sa objaví. V nás, v atmosfére skupiny, u klienta. Je to otvorenosť a sloboda pre 

prítomnosť, tj. byť pri významoch, pri zmysle, ktorý je tu a teraz, pri tom čo je prítomné. Táto 

otvorenosť je sebaodovzdaním do situácie. Nie je to len otvorenosť voči niečomu v živote, nie 

je to len sloboda od niečoho, čo nás zväzovalo. Ale je to otvorenosť a sloboda pre, pre to, aby 

človek ukázal, kým a ako jest. Prijatie tejto neskrytosti je podstatný moment psychoterapie. 

Na základe prijatia klient môže stavať na novo odkrytej hodnote spolubytia i na odkrytej 

hodnote jeho v podstate jednoduchého, ľudského bytia. To však predpokladá isté podmienky, 

ktoré však nie sú samozrejmosťou, ale sú tým, čo v procese psychoterapie vzchádza, a to je 

chránený priestor, láska, sloboda a domov, ako to skrz existenciály popisuje Heidegger.445 

Techne ako technika prirodzenej psychoterapie je dôverné bytie s ľuďmi.  

        Čo znamená vec sama, je poznateľné a zrozumiteľné na spôsobe výkladu snov, ktorý 

daseinsanalýza používa ako svoju metódu pre adekvátnejšie porozumenie ľudskej existencii. 

Výklad sa odohráva v prirodzenej reči (tak ako i psychoterapia samotná). Nie je tu dopredu 

vybudovaný žiadny pojmový konštrukt, ktorý by snový materiál prevádzal do reči príslušnej 

teórie, ako to vidíme v prípade jungiánskeho či psychoanalytického výkladu. Metodika sa 

naopak pridŕža snového obsahu v rámci zmysluplných súvislosti na pozadí antropologických 

konštánt. Sen je vykladaný zo seba samého tak, aby na jeho význam klient pomocou terapeuta 

prišiel sám. Význam sna je tá vec sama, o ktorú terapeutovi i klientovi ide. 

        Iným príkladom slúžiacim porozumeniu veci samej je úzkosť a strach. Oboje totiž 

signalizujú naše ohrozenie, tendenciu k úniku alebo útoku, ale taktiež poukazujú na zmysel 

v danej konkrétnej situácii a u konkrétneho jedinca. V prípade neurotickej úzkosti sa človek 

zaoberá sebou samým, jeho výkon i energia zostávajú pri úzkosti a to podstatne znižuje 

                                                 
444 Slová „pozitívny“ a „negatívny“ tu používame nie vo filozofickom, ale bežnom význame ako „kladný“ a 
„záporný“. 
445 napr. HEIDEGGER, M. Zollikon seminars. 
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pozornosť a energiu potrebnú na venovanie sa veci, o ktorú sa jedná.446 Problematika a téma  

ja je v tomto prípade v rámci otvorenosti a vzťahov určujúca. Naopak ja so svojimi nárokmi 

moci, ambícií a potvrdenia v okamihu, keď sa jedná o vec samotnú, ustupuje do pozadia. 

Nejde predsa o osobnosť zúčastnených. V prípade dôrazu na ja sa vec prispôsobuje práve jeho 

nárokom, v prípade dôrazu na  teóriu sa prispôsobuje jej nárokom, prípadne sa vôbec nezjaví, 

pretože tieto jej na to neposkytujú dostatočný priestor.  

        Zmysel nemusí byť priamo formulovaný. Nemusí byť výslovný. Je niečím, čo prichádza 

vo forme dôvery, bezpečia, prejavenia sa i lásky. Je niečím, čo prichádza „na návštevu“, 

k nášmu prežívaniu, aby zanechal stopu udalosti bytia, okamih pozastavenia sa na našej ceste 

u niečoho spoločného. Životné cesty sa na okamih pretnú a zanechajú stopu hlbokej spoločnej 

udalosti v našich individuálnych životoch.   

 

 

6.2 Prirodzený svet a celok 

 

        Husserl i Heidegger ukázali, že svet nášho života je svetom zmysluplných súvislostí. Náš 

život je tendenciou ku svetu a tento svet „tenduje“ k celku. Husserl prostredníctvom 

signifikatívnej intencie, ktorá je vyplňovaná intuitívnym obsahom ukázal, že k celku speje 

naše vnímanie i naša každodenná skúsenosť.447 Naša skúsenosť, intuícia, predpoklad 

potrebuje dostať svoj tvar, zmysel, potvrdenie. Náš život je povolaný k celku. Akákoľvek 

duševná porucha i porucha osobnosti poukazuje na jeho výrazné porušenie a jeho stratu. 

V prípade schizofrénie sa ľudská skúsenosť ukazuje ako nesúvislá a nezrozumiteľná. 

V prípade manicko depresívnej psychózy sa ukazuje nerovnováha spočívajúca v neustálom 

naplnení a strate spolubytia. Sme stále motivovaní k tomu, aby sme život naplnili do 

konkrétneho tvaru, do výkonu práce, do diela, do rodiny, do postoja. Smrť nám pripomína, 

aby sme doriešili nevybavené veci svojho života. Starosť ako hlavný motív nášho správania 

sa tak ukazuje ako starosť o celok svojho života.  

        I terapeutické sedenie má tendenciu k celku, klient potrebuje niečomu porozumieť, 

i terapeutická skupina speje ku vzájomnému spolubytiu dôvery a blízkosti, k „my“, ako to 

pripomína Růžička a Schmid.448, 449 I ľudské trápenie a bolesť je poukazom k tomu, že celok 

                                                 
446 RŮŽIČKA, J. Výklad snov, seminár, 2011. 
447 HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, str. 256. 
448 RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie, str. 36. 
449 SCHMID, F. P. The unavoidable We in therapy. 
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bol porušený, že sme niečo alebo niekoho v živote stratili. V patológii sa celok života napĺňa 

patologicky a neharmonicky.  

        Celok je posledným horizontom, z ktorého vyvstáva a má základ všetko súce. Jeho 

podoba v dejinných premenách získava podobu Logu, Boha, Bytia a vo svojej deficientnej 

podobe, ako jeho strata, resp. prenesenie všetkej kompetencie a možnosti existencie do 

subjektu, ako moc. Dovolíme si tvrdiť, že psychoterapia, výchova, medicína i iné pomáhajúce 

profesie sú obormi, ktoré samotné sú povolaniami, povolávajú privádzať človeka späť do 

celku. Ich témou je starosť o to, aby klient mohol žiť svoj život v rámci celku sveta a svojho 

života v každodennosti. Lekárovou úlohou je, aby bol človek zdravý a tak mal optimálne 

predpoklady na to, aby svoj život žil plne. Psychoterapia a výchova taktiež spájajú oddelenosť 

človeka a sveta. Tým, že sa človek prinavracia k svojej autenticite, k otvorenosti pre svoje 

bytie, sa znova konštituuje prerušený vzťah ku svetu, k druhým ľuďom. Strata celku je 

variáciou na stratu jednoty človeka a sveta, človeka a jeho slobodných možností sa ku svetu 

vzťahovať. V prípade výchovy (a taktiež psychoterapie) je dieťa i dospelý vedený k tomu, aby 

svetu porozumel, aby si k nemu našiel blízky a dôverný vzťah tak, aby v ňom mohol 

naplňovať svoje možnosti slobodne a zároveň vzťahovo. Týmto stručným popisom chceme 

pripomenúť, že problematika celku je v psychoterapii neustále prítomná, že problematika 

celku ju dokonca ako psychoterapiu zakladá.    

        Silným poukazom celku v psychoterapii je jej skupinová forma. Psychoterapeutická 

skupina jednak môže slúžiť na to, aby spätné väzby členov skupiny odkryli veci 

neuvedomované a v živote neustále svojim opakovaním prinášajúce problémy, ale 

predovšetkým v dôvernom a slobodnom spoločenstve ľudí človek opäť nachádza stratený svet 

a učí sa novému, slobodnejšiemu a jeho možnostiam priliehavejšiemu bytiu vo svete 

s druhými ľuďmi. Růžičkov poukaz na „mystvo“ je toho dôkazom.450 V „mystve“, 

v spoločnom „my“, ktoré vyvstáva ako vec sama psychoterapeutickej skupiny, vzchádza pre 

ľudskú existenciu podstatný fenomén. „Mystvo“ vzniká zo starosti o spoločné „my“. Toto 

spoločné „my“ je časom a prostredím potrebným práve na to, aby človek zažil celok, prameň, 

z ktorého ako individualita môže žiť a čerpať. Z toho vyplýva pokora i dobrovoľná obeť. 

Človek v pokore pred týmto základom dobrovoľne obetúva svoje ja, svoju moc a nároky, 

dáva ho v prospech spoločenstva blížnych a starosti o neho, avšak paradoxne, z tohto 

spoločenstva, z jeho jednoty vyplýva starosť o toto „ja“. „Ja“ vzniká a čerpá z tohto celku, 

z jednoty vzchádza ako jedinečné, nenahraditeľné a slobodné.  

                                                 
450 RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie, str. 36. 
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        Celky poukazujú na celok posledný, tj. určenie života vôbec niečím celkovým. Tým, že 

je určený, je určený niečím presahujúcim jeho samého. Domnievame sa preto, že 

problematika bytia,  náboženstva i lásky v akejkoľvek podobe do psychoterapie náleží 

a psychoterapia by sa tejto téme nemala vyhýbať, resp. náboženskú skúsenosť redukovať do 

svojho teoretického rámca. Domnievame sa, že vždy by v našej skúsenosti mala zostať 

rezerva a rešpekt pred tým, čo ešte nepoznáme, čo svojou podstatou zostáva skrytým, avšak 

tušeným tajomstvom. Náboženské prežívanie, vzťah k Bohu ako i mystické či meditačné 

skúsenosti by mali zostať tým, čo najvlastnejšie ukazujú. Inak povedané, náboženstvo je 

možné zasadiť do rámca rôzneho významu, ako opiát ľudstva, ako túžba po večnom živote, 

ako strach zo smrti, ako oporu v ťažkostiach, ako problém autority a viny, tj. ako vzťah 

k otcovi a pod.. Pýtame sa však i na poslednú možnosť, tj. skúsenosť, z ktorej náboženstvo 

vychádza a na ktorú sa nábožensky postoj vôbec obracia. Pýtame sa po osobnej skúsenosti 

Kristovej, po jeho osobnom vzťahu k Bohu, po skúsenosti Buddhovej a pod.. Tie sú predsa 

predpokladom viery i prirodzene náboženského zážitku. Fenomén náboženstva tu už vždy 

jest, človek je miestom porozumenia reči i porozumenia a odkrývania bytia. Zviera 

nepotrebuje uctievať Boha, pretože nie je práve miestom, kde sa bytie odkrýva. Táto úloha je 

(zatiaľ) udelená len človeku. Psychoterapia i každodenný život akceptuje celky, preto si 

myslíme, že jedna z jej úloh je prijať tému konečného celku s rešpektom a s rezervou pre 

tajomstvo, ktoré veda, a vari ani teológia a filozofia nie je s to obsiahnuť, ale priblížiť sa. 

Napokon ukazuje sa, že veci náboženského postoja a prežívania patria k vôbec 

najintímnejším. A to i v psychoterapeutickej skupine. Utvorenie patričného priestoru a času 

dôvery a intimity nechá tomuto fenoménu vyvstať. 

        Pokúsme sa o zhrnutie. Prirodzený svet je svetom celku a teda svetom zmysluplným. 

Človek je ten, kto je jediným miestom obrazu a porozumenia tohto celku. Ukazuje sa, že 

celok je jeho kľúčovou záležitosťou, je záležitosťou prežiť život zmysluplne, naplniť ho do 

jedného príbehu, naplniť svoje možnosti. A to je možné práve v celku sveta a človeka, v 

obojstrannom vzťahu a dialógu, ktorý je vedený spontánne, autenticky a bez strachu. Taktiež 

sa ukazuje, že záležitosti nemoci a psychopatológie sú variáciami na stratu pôvodnej jednoty 

človeka a sveta, detí a rodičov, traumy, ktorá túto jednotu ohrozuje a ruší, a záležitosti zdravia 

sú variáciami na tému obnovenia intencionality ku svetu, otvárania a napĺňania svojich 

možností, tj. obnovenia pohybu na svojej jedinečnej ceste, a to z celku (prijatie, 

láska), v celku (život má svoj smer a účel) a napokon pre neho (dávanie seba pre zmysel, pre 

hodnotu, pre vec samu, pre vzťahy a pre druhých). Poňatie celku v dejinách sa mení, mení sa 

aj vedomie seba. Vedomie seba v novoveku sa zakladá na subjekt objektovom vzťahu, tj. na 
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jeho schopnostiach a moci k objektu, pričom sa týmto prístupom k nemu stáva objektom on 

sám. Celok sveta je však záležitosťou, ktorá patrí pred postmodernu i modernu. Tu sa 

vedomie seba zakladá na spoločnom vedomí jednoty so svetom, na stretnutí u zmyslu 

každodenného dňa, na ktorom sa otvára i zmysel celkový. Sebavedomie novoveku je založené 

na tom, čo dokážem, čo viem, čo a akú métu v živote dosiahnem. Sebavedomie založené na 

celku je však sebavedomím založeným v otvorenosti pre svet. Nie tým, že som to ja, kto sa 

otvára tomuto svetu, ale ja sa otváram pre tento svet a tento svet pre mňa. Jedná sa o 

sebavedomie vychádzajúce z otvorenosti pre tento svet, zakladajúce sa na zážitku spoločného 

zmyslu, spoločne stráveného času u jednej veci tohto sveta. Je to sebavedomie pre otvorenosť, 

pre vyvstávanie fenoménu. Z toho pramení autentická radosť i spolubytie.  

        Pohyb je niečo, čo je potrebné pestovať a obnovovať. Je charakteristický hýbaním sa, tj. 

je potrebné, aby klient už počas procesu psychoterapie pohyb možností, ktoré sa odkrývajú na 

sedení, začal aplikovať v konkrétnom živote. Byť schopný pohybu znamená posilňovať 

svalstvo, posilňovať sebadôveru v možnosti. Posilňovanie ako vnútorný hovor, že veci dobre 

dopadnú a tendencia v tomto smere konať, sa ukazuje ako silný hnací zdroj. I presviedčanie sa 

o veciach, ich otvorené hľadanie je posilňovaním sebaprejavenia sa. I zastavenie pohybu pri 

nerozhodnosti voľby je možné posilňovať vnútornou rečou. Postoj k sebe samému sa ukazuje 

ako silný motivujúci činiteľ. Nedôvera vo vlastnú hodnotu, schopnosti a odvahu je silne 

posilňovaná a živená pochybnosťami o sebe, čo nám spätne zabraňuje urobiť krok k otvoreniu 

nových možností vo svete, k roztvoreniu nového príbehu i nových vzťahov v ňom. Vnútorný 

scenár, očakávanie toho, ako veci dopadnú je práve zábranou k tomu, aby sa rozvinuli podľa 

svojho jedinečného a vlastného scenára. Posilňovať sa dajú i pozitívne možnosti, a to dôverou 

v to, že vec napokon dopadne dobre, že sa ukáže a vyvinie. Že vzídu nové neočakávané 

možnosti, podľa ktorých budeme reagovať práve vtedy, keď nastanú. To je postoj, ktorý 

klienta necháva prítomniť sa, plynúť spontánne a prirodzene podľa situácie, ktorá ho oslovuje 

a nie podľa vopred naplánovaných, neraz vôbec realite neodpovedajúcich scenárov. 

        Tým je charakteristický i terapeutický postoj. Postoj terapeuta ku klientovi je 

otvorenosťou pre neho, je otvorenosťou pre stretnutie u veci samej. Tým sa vzťah zasadzuje 

do rámca novo vznikavšieho celku, spolubytia na úseku klientovej cesty, svedectva odkrytia 

jeho intimity. Terapeut si môže pri porozumení celku života klienta, jeho veci, pomáhať práve 

pozornosťou pre celok prítomný. Čo je tým, čo sa odohráva práve teraz a tu v našom vzťahu? 

Čo chýba do celku klientovej existencie? Ako v našom vzťahu i vo svojom živote žije svoje 

existenciály? Ktoré existenciály sa ukazujú ako neslobodne žité a ktoré slobodne? Ktoré 

chýbajú? Ktoré jeho možnosti zostávajú uzavreté a ktorými svojimi možnosťami môže 
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prispieť k slobodnejšiemu životu? Ktoré jeho možnosti svedčia pre zmysluplnosť jeho 

existencie? Je si ich vôbec vedomý? Je si vedomý svojej hodnoty a svojich kvalít, ktoré sa 

v našom vzťahu objavujú, sú prítomné? Čo môže prispieť k otvoreniu jeho uzavretých 

možností, k jeho intencii ku svetu? A ako môžem svojim vzťahom k nemu tieto možnosti 

otvoriť? Ako klient žije svoje vzťahy? Ako sa v jeho spôsobe existencie majú a cítia jeho 

blízky i vzdialení? Ako sa cítim ja a ako on? Ako by som sa cítil, keby som bol na ich mieste? 

Ako cíti a ako prežíva klient tieto vzťahy sám? Môžem mať sám svojho klienta rád, vytvoriť 

priestor a čas pre tento celok? Čo cítim, že klient odo mňa potrebuje k tomu, aby žil 

slobodnejší život, aký celok? 

        Do celku obrazu o klientovi môže prispieť terapeut tým, že využije zdroje, ktoré celok 

dotvárajú, ako je to napríklad v prípade imaginácie. Tá nemusí byť len obrazová, ale 

i sluchová, hmatová a pod.. Pokiaľ sa klientovi otvorím, nechám ho na seba pôsobiť a nechám 

sám seba v tomto pôsobení byť, aký obraz sa mi zjavuje pred očami? Čo vo mne vyvoláva 

jeho rozprávanie, aký príbeh, akú potrebu? Aký typ hudby? A ako prišlý obraz súvisí s jeho 

vzťahmi, s jeho životnou situáciou? Zjavuje sa v mojej imaginácii možnosť klientovej 

slobody? Cesta von z bolesti z jeho vlastných možností? Z možností spoločného vzťahu? 

Vo sne i v imaginácii sa zjavujeme autenticky, bez podoby verejného anonymu, veci sa 

ukazujú v podobách, ktorých zmysel treba previesť z podoby obrazu do podoby slovnej reči, 

z identity sniaceho so snom do odstupu bdelého a snu, z podoby tragickej a v bdelom stave 

chápanej ako neprijateľnej do podoby otvorenosti a uzavretosti slobody a vzťahov i jeho 

 možností, ako ich (ne)žijeme. Zmysel treba odkryť.  

        Celok života klienta tak, ako mu klient sám rozumie a ako ho žije, sa ukazuje v jeho 

naladení. Daseinsanalýza, tak ako i ľudský život, sa deje v nálade. Nálada je pritom jednota 

myslenia i cítenia, jednota porozumenia. Nálada, v ktorej klient do psychoterapie vstupuje má 

existenciálny charakter. Nielen charakter utrpenia, smútku, pochybností či prežitých 

skúsenosti. Sme svojou náladou. Je tu pôvodne, od počiatku a vždy spojená s náladou našich 

najbližších, preto ako taká vždy patrí k ľudskej minulosti, k bývalosti. Patrí k tomu, že sme 

vrhnutí do tohto sveta a že ako takým je nám udelená starosť o svoje bytie. To je naším 

základným rozpoložením. V nálade sa nám otvára svet ako celok. Tak to zažívame v úzkosti, 

nude, ale aj v láske. Preto i terapeut skrz naladenie klienta môže porozumieť, ako sa mu 

otvára jeho svet, ako sa k druhým vzťahuje. A taktiež, ktoré možnosti má vo svojom bytí 

uzavreté, ktoré možnosti slobodne nežije.  
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        Celok a jeho privácia sa ukazujú i cez vzťah, ktorý vždy telesne prežívame. Telesnenie 

pocitov klienta terapeutom, ako to pripomína Růžička.451 Telesne v sebe cítime otvorenosť 

i uzavretosť klientových vzťahových možností. V otvorenosti cítime i presahovanie svojich 

telesných hraníc k tomu, čomu sme otvorený, či skôr čo nás otvára. I v blízkosti sa nakláňame 

k tomu, aby sme sa druhého dotkli, pohladili. Svojim bytím sme už u druhého človeka, 

prežívame ho telesne, potrebujeme to však stvrdiť svojou celou existenciou. Prežívané 

potrebujeme potvrdiť telesne, potrebujeme prekonať rozdiel.   

        Prirodzený svet je svetom nášho života, svetom nášho prežívania tak, ako sa s ním 

človek pôvodne stretáva. Je svetom spoločným, čo znamená, že aj keď z rôznych pohľadov, 

ale stretávame sa pri spoločných veciach, udalostiach a záležitostiach tohto sveta. Tie sa nás 

nejako dotýkajú, nejako ich prežívame svojim prirodzeným citom. Prirodzená psychoterapia 

zostáva pri tomto prirodzenom prežívaní. Snaží sa klienta k nemu opätovne prinavracať. 

K tomu, ako záležitosti svojho života prežíva, prežíval a cíti. Je to práve návrat k sebe, 

k intimite, k osobnej skúsenosti. Tu je práve možnosť otvorenia sa a sprítomnenia sa, 

opätovného pocitu strateného života, návrat k autenticite. Cit (vždy v  jednote s myslením 

a telesnením) je mostom, ktorý nás spája so svetom, pripomína Längle.452 Cit je takisto tým, 

skrz čo sa nám v dôsledku traumatických udalostí, neslobodnej výchovy i neslobodných 

rozhodnutí svet uzatvára. Uzavretím slobodných vzťahových možností sa uzatvára i náš cit, 

tým aj náš svet, uzatvárame sa my. Náš život je pohyb, vývojová psychológia ukazuje, že je to 

pohyb nás ako celku, pohyb, ktorý má svoje zákonitosti. Je to i pohyb tela, i telo a jeho časti 

sa rozvíjajú a s ním i naše porozumenie svetu. V priebehu detstva i ostatného života dochádza 

k zmene sociálneho, kognitívneho i emocionálneho porozumenia. Dochádza k zmenám 

vzťahovým, pričom každé obdobie sa vyznačuje istou vývojovou úlohou, rozličnou mierou 

odkázanosti na druhého, rozličnou mierou a kvalitou porozumenia svetu a vzťahom. Ukazuje 

sa, že jedným z faktorov, ktoré prispievajú k neskorším poruchám osobnosti ako 

i k duševným ochoreniam je práve zamedzenie či prerušenie životného pohybu daného 

jedinca. Strata dôvernosti k najbližším, devalvácia dôstojnosti a hodnoty dieťaťa, jeho 

zneužívanie, prílišná nejasnosť a nejednoznačnosť v komunikácii s najbližšími ako aj neustále 

zotrvávanie rodičov na svojich postojoch a presvedčeniach, na svojich nárokoch a ideáloch, 

ktoré žijeme a ktoré skrz nás žijú i naše deti, či ktoré sa nám v živote nesplnili a túžime po ich 

                                                 
451 tamtiež, str. 77. Boss (1992a) používa pojem „telovosť“, z čoho následne vyplýva sloveso „telovanie“. Tento 
pojem používa preto, aby odlíšil tento spôsob bytia prekračujúci predmetnosť, od zvyčajného porozumenia tela 
ako teleso. V práci výrazy „telesnenie“ a „telovanie“ používame ako synonymá. 
 
452 LÄNGLE, A. Mohu se spolehnout na svůj cit?, str. 11. Längle tvrdí, že city sú tým, čo zbližuje. Sú telom 
prežívania. 
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naplnení aspoň skrz ne. V takom prípade výchova dieťaťa zostáva uzavretá  u osoby rodiča. 

V prípade dieťaťa speje k tomu, že si dáva pozor na to, či opäť neprekročilo nejakú medzu, 

nezranilo najbližšiu osobu, nesklamalo svojim výkonom. V takom prípade životný pohyb 

zostáva uzavretý u „ja“, u sebakontroly, u úzkosti, u traumy a už dospelému klientovi sa svet 

otvára ešte detsky, vzťahuje sa z pozície dieťaťa, z pozície uzavretosti v traume i v starých 

a neslobodných vzťahových možnostiach, ktoré si nesie do dospelosti a ktoré ovplyvňujú 

vzťahy nasledujúce, už však iného typu ako rodičovského. Ukazuje sa tiež, že práve na tomto 

je Freudom založená teória prenosu. Prirodzená psychoterapia je atraktívna práve tým, že 

otvára našu prirodzenosť, našu spontaneitu a pobáda nás k tomu, aby sme svoju otvorenosť, 

svoju slobodu už počas procesu psychoterapie aplikovali vo svojom praktickom žití. 

Otváranie uzatvorených možností je akoby znovu poznávať svet, ožívať. Tu má 

nezastupiteľnú úlohu práve výchova, vysvetlenie a porozumenie prirodzeným vzťahom vo 

svete.  

 

 

6.3 Otvorenosť klienta 

 

        Klient sa v procese prirodzenej psychoterapie otvára prirodzene, v prostredí prirodzenej 

reči, prvotne bez použitia metódy. Metóda je jednou z mnohých možností, ako odkryť ľudskú 

intimitu, prekročiť čas. Možnosťou v psychoterapii  účinnou a výraznou. Jej primát, a toto 

dnešnej psychoterapii zostáva nereflektované, pochádza z Descartovej snahy po istote, ktorú 

odkrýva a definuje  práve jednoznačná a vždy overiteľná metodika. Prirodzenou možnosťou, 

v ktorej človek pobýva intímne, je dôvera. Dôvera ako priestor, v ktorom klient môže byť tak, 

ako je. Intímne a zároveň slobodne, pričom sa na terapeuta môže spoľahnúť. Dôvera v sebe 

nesie i iskru viery v to, že veci života dopadnú dobre. Nesie v sebe výraznú možnosť nádeje. 

Na základe tejto nádeje sa klient i terapeut môžu pomaly odovzdávať veci samej. Pred nimi 

stojí vzájomný vzťah i otázky okolo neho, dôvera je vždy riziko, klient sa odovzdáva vo 

svojej intimite plne, on sám, terapeut sa dáva intímne vo svojej otvorenosti pre klienta, klient 

sa stáva človekom v jeho živote. Dôvera je príkladom veci samej, v rámci nádeje v kladný 

koniec sa terapeut i klient dávajú do služieb tohto fenoménu. 

        Výrazným prejavom prirodzeného života a sveta je, že klient i terapeut zostávajú 

v prirodzenej reči. Reči zbavenej teoretických pojmov. Nie je to reč dopredu pripravená. 

Prirodzenosť ako pohyb je plynutím, tak i prirodzená reč je plynutím, svedectvom, ktoré 

plynie z toho, že klient je prítomný pri danej veci. Je to výpoveď tak, ako i hudobník práve 
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v tej chvíli vypovedá, plynie v jednote s dielom, ktoré produkuje. V tomto zmysle i mlčanie 

môže byť veľmi výrazným návratom a pobývaním u vecí nášho života. Prirodzená reč 

klientov v skupine je tak tým, čo otvára záležitosti klienta, ktorý práve rieši svoju životnú 

problematiku. Je to možnosť, ktorá vyplýva zo samotnej podstaty človeka ako reči a výrazu. 

Reč nespočíva len v slovách účastníkov skupiny, spočíva taktiež v ich záujme a načúvaní, 

predovšetkým v ich prežívaní klientovho rozprávania a správania sa. Svojou rečou odkrývajú 

možnosti klienta, do tej doby jemu ešte nezjavné, z jedného či z rôznych pohľadov. 

        Ďalším zo spôsobov otvorenosti ku svetu je hra. Hra v sebe nesie paradox, že zatiaľ čo 

nás ovláda cele, vytvára zároveň patričný odstup od toho, s čím sme zžitý. Tým, že je to práve 

hra. Hra a jej prostriedky sú príležitosťou sa spoločne stretnúť u jednej veci. Hrové 

psychoterapeutické kluby prinášajú vzájomnosť práve týmto stretávaním, participovaním 

u jednej veci. Hra má svoje pravidlá i charakter, je to priateľské stretnutie, česky utkání, hráči 

tkajú, stretávajú sa „u-tkania“ niečoho spoločného, čo svojou povahou prevyšuje akýkoľvek 

úspech jedného z nich. I slovo setkání upozorňuje na túto vzájomnosť. Tí, ktorí sa stretávajú, 

sa stretávajú s motívom tkania, „se-tkáním“. Hlboké ľudské stretnutie je výsledkom toho, že 

prebehlo niečo spoločné, prevyšujúce každú individualitu, že sa podarilo utkať spoločnú vec, 

že dvaja ľudia (sa) setkaly. Tým ladením na hru je vzťah k nej, ponuka a náznak k partnerovi, 

či do hry chce vstúpiť, láskavé „podpichnutie“ jeho spontaneity, toho, že ho chcem mať v hre 

za partnera, že sa s ním v jeho i v mojej spontaneite chcem stretnúť, že s ním chcem spoločne 

tkať. Že volám jeho, jeho živosť, ktorá ma živí, ktorá však živí predovšetkým vec samu. Až z 

nej som živý. Hra vytvára práve ten odstup a zároveň blízkosť, že i ťažké veci sa ukazujú ako 

žiteľné.453 Hra pomáha vystúpiť zo zakotvenosti v probléme, umožňuje jeho odľahčenie 

pričom nemusí ubúdať z jeho závažnosti. Odľahčenie spočíva v láskavosti, v možnosti urobiť 

si vtip zo seba samého v závažných intímnych a predsa veľmi ľudsky spoločných veciach. 

Spočíva v ohľade na to, že problém môže pre daného človeka byť ťažký. Preto v tomto 

humore nie je irónia, zosmiešňovanie. Javí sa, akoby i samotný problém v takejto hre 

spolupracoval.  

        Ako veľmi vhodná oblasť humoru sa ukazuje oblasť verejného anonyma. Vo verejnom 

anonyme nosíme masku, máme pózu, chceme nejako pôsobiť a zapôsobiť. Na druhej strane 

vieme, že existuje oblasť prirodzenej ľudskej telesnej intimity, ktorá sa nás všetkých týka, 

                                                 
453 Pripomíname, že hra vyžaduje adekvátne naladenie a odhad situácie i stavu klienta. Urobiť si humor zo 
symptómu a zo seba samého sa ukazuje ako adekvátne v prípade, že klient sám má kapacitu poodstúpiť od seba 
samého a nahliadnuť neadekvátnosť či „prílišnosť“ svojho postoja a prejavu. Pre neho samotného tento humor 
býva úľavou, bremeno „prílišnosti“ je v čase hry a postupne i v živote, pokiaľ tento postoj do neho prijíma, 
z neho sňaté. Pre človeka, ktorý má ľahko zraniteľnú hrdosť a dôstojnosť, či pre človeka depresívneho môže byť 
hra ohrozením a urážkou. 
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ktorá sa ale ukazuje z pohľadu verejného anonyma a výchovy k nemu ako neslušná. Fenomén 

humoru sa objaví v situácii kontrastu a v situácii prekvapenia, kde človek vplyvom 

spontaneity vychádza zo svojej role. Pokiaľ hlásateľ urobí slovný prešľap, vzbudí to úsmev, 

pokiaľ si solídny štátnik oblečený v obleku pri dôležitej schôdzke nekontrolovane uprdne 

alebo grgne či vytiahne šušeň, vzbudí to údiv, resp. druhí sa môžu tváriť, že si to nevšimli, 

avšak vo chvíli, keď pozorovateľ nie je na očiach druhým a prehrá si v rozume danú situáciu, 

tak sa prinajmenšom usmeje. Taktiež vzbudzuje smiech situácia, keď vulgárnu nadávku 

použije človek, ktorý je slušný, ktorý ju nepoužíva, ktorý dokonca jej vyjadrením prekročí 

svoju hranicu a dovolí si únik svojej spontaneity. Práve tieto veci poznáme vo svojom 

dôvernom priestore, kde nie sme na očiach druhým. Humor sa ukazuje ako vec spontaneity 

a prirodzenosti.  

        Láskavý a hravý humor, kde partnera vyzývame k spoločnej hre tým, že provokujeme 

hranice jeho spontaneity, jeho ľudskosti, vychádzanie z jeho role, aby sa prejavil ako jest, 

k psychoterapii patrí. Znamená tiež, že terapeut má rád svojho klienta a naopak. Je potrebné 

však vycítiť mieru, odhadnúť, čo vyžaduje daná situácia, v ktorej sa humor a hra môžu ukázať 

ako nekonštruktívne. Domnievame sa, že Franklovo poňatie sebaodstupu a jeho metóda 

postojovej zmeny, dereflexie a paradoxnej intencie v globále stoja na princípe humoru a hry. 

Prvky humoru sa zámerne objavujú i v kognitívno behaviorálnej psychoterapii za účelom 

primeraného sebeodstupu od vlastného neurotického, resp. naučeného problému. Obecne 

môžeme tvrdiť, že to, čo otvára otvorenosť, je otvorenosť. To, čo „prirodzuje“ prirodzenosť, 

je prirodzenosť. Pokiaľ terapeut prejaví otvorenosť pre klienta a jeho svet, je predpoklad, že 

sa otvorí i klient.  

 

 

6.4 Transcendentálna epoché 

 

        Transcendentálna epoché je spôsob spejúci k otvorenosti pre vec samu, k prekonaniu 

našich presvedčení, osobných, dejinných aj kultúrnych, za účelom priblížiť sa svetu 

prirodzenému. Vec sama je zdrojom všetkého pravdivého poznania. Epoché nachádza svoje 

opodstatnenie tam, kde sa chceme dopátrať pravdivosti o veci, o udalosti, o druhom človeku 

tým, že vyradíme svoje presvedčenia a postoje k danej veci. Povedané Hogenovou, odstúpime 

od svojich protencií, ktoré rozvrhujú náš svet.454 Transcendentálna epoché pochádzajúca od 

                                                 
454 HOGENOVÁ, A. K problematice pohybu a myšlení, str.  37. 
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Husserla455 nie je len metodická pomôcka, i keď samotná môže byť metodologickým 

„vodítkom“ nielen vo filozofii, ale i v psychoterapii. Je to predovšetkým spôsob, ktorým 

nahliadame svet prirodzeného života. Spôsob, ktorý sa v istom ohľade môže stať spôsobom 

prirodzeného nazerania, spôsobom bytia.  

        Je otázkou, či sa transcendentálna epoché ako zdržanie sa úsudku, ktoré je apriori, pred 

našou skúsenosťou, v psychoterapii používa od jej založenia, i keď vo väčšine prípadov 

intuitívne a nereflektovane. V psychoanalýze sa zámerne vytvára atmosféra, ktorá odhalí 

pacientov vzťahový rámec, spôsob, akým sa vzťahuje k ľuďom svojho života. Tak ako jest, 

bez pretvárky. Aby tento rámec terapeut poznal, riadi sa vo svojom správaní princípom 

neutrality a zdržanlivosti. Tá je posilnená tým, že v klasickom sedení leží klient na pohovke, 

terapeut sedí pri pohovke za hlavou tak, aby ho klient nevidel, aby mal pokiaľ možno najviac 

vyhovujúce podmienky pre svoj tok voľných asociácií, ktoré poodhalia jeho nevedomé 

konflikty a motívy a taktiež preto, aby prítomnosť terapeuta nebola pre tento tok rušivá 

a usmerňujúca. Pacient má pritom hovoriť všetko, čo ho napadne. Freud vytvára situáciu, 

v ktorej nielen pacient, ale i terapeut má nechať voľný priebeh svojim asociáciám.  „Tato 

technika je zatím velmi prostá. Jak uslyšíme, odmítá všechny pomůcky, dokonce i zapisování 

toho, co je řečeno, a spočívá jednoduše v tom, že si lékař nechce ničeho speciálně povšimnout 

a vůči všemu, co slyší, se chová s toutéž ‘rovnoměrně se vznášející pozorností’.”456  

Rovnomerne sa vznášajúca pozornosť znamená, že terapeut nemá k ničomu vzpínať 

pozornosť zámerne, pretože začne vyberať medzi materiálom, ktorý mu pacient ponúka. 

V tomto prípade dochádza k dvojitej chybe. Pri zámernej pozornosti sa terapeut začína riadiť 

svojimi očakávaniami a svojimi sklonmi. Ak sa riadi svojimi očakávaniami, je 

v nebezpečenstve, že nikdy nenájde nič iné ako to, čo už vie. Ak sa pri výbere riadi svojimi 

sklonmi, tak je v nebezpečenstve, že sfalšuje možné postrehy.457  

        Nevedomie pacienta má byť vyložené skrz nevedomie terapeuta. Terapeut by preto pri 

počúvaní nemal pociťovať odpor, pretože ten by spôsobil vyselektovanie materiálu, ktorý mu 

pacient ponúka.458 Stretnutie u veci samej je tak stretnutím vzájomných nevedomí. Freud 

intuitívne tušil presah, celok, ktorý je v živote človeka určujúci a na jeho miesto priradil 

nevedomie a libido. Taktiež vedel, že pokiaľ má nevedomie nahliadnuť, je potrebné ho 

nahliadnuť len nevedomím, je potrebné nechať byť svoje nevedomie pre nevedomie pacienta. 

To, čo však zostalo vo Freudovom prípade nereflektované, bola už vopred stanovená 

                                                 
455 HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, str. 258. 
456 FREUD, S. Spisy z let 1909-1913, str. 313. 
457 tamtiež 
458 tamtiež 
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konštrukcia nevedomia, konštrukcia vyplývajúca jednak z dejinnej voľby určenia pravdy 

a celku do subjektu, ako to zadefinoval Descartes, jednak z mohutnosti vôle a moci, ktorou je 

subjekt vedený, ako to zadefinovali Schopenhauer a Nietzsche.  

        Jung koncept nevedomia rozširuje o aspekt bytia i aspekt kultúry, ktorý si v sebe 

nesieme v podobe archetypov, spoločných bytostných určení a „vodítok“, avšak individuálne 

napĺňaných. Ľudský život je napĺňaním toho, čo je tu už vopred pripravené na naplnenie. 

A my v sebe toto tajomstvo prechovávame. Preto Jung doporučuje spoľahnúť sa na 

nevedomie a opustiť v konečnom dôsledku každý experimentálny či empirický koncept. 

Bytostné tajomstvo spočívajúce v kolektívnom nevedomí prekonáva každý koncept, každú 

teóriu. Veď v tomto nevedomí je i archetyp Selbst, bytostné ja božskej povahy. Na to je 

potrebné opustiť každú teóriu a predovšetkým sa druhému otvoriť, otvoriť svoje srdce pre 

jeho jedinečnosť a svet. Vždy znovu a novo. „K uzoufání je jedna věc: že totiž ve skutečné 

psychologii neexistují žádné obecně platné recepty nebo normy. Existují jen individuální 

případy s nejrůznějšími potřebami a nároky, které se liší do té míry, že v zásadě nikdy nevíme 

předem, jakou cestou se bude případ vyvíjet. A proto udělá lékař nejlépe, když se vzdá všech 

předem zaujatých názorů. To však neznamená, že je hodí přes palubu, ale že je lze na daném 

případě použít jako hypotézy možného výkladu...Praktické lékařství je a bylo vždy uměním. 

Totéž platí o analýze. Skutečné umění je něco tvůrčího, a tvůrčí umění je mimo všechny teorie. 

Proto říkám každému začátečníkovi: ‘Naučte se své teorie tak dobře, jak jen můžete, ale 

nechejte je stranou, když se dotknete zázraku živoucí duše. Nerozhoduje teorie, nýbrž pouze 

vaše tvořivá osobnost’.”459  Jung vystríha pred vnášaním svojich postojov, hodnotení a svojho 

„ja“ do psychoterapeutického stretnutia a procesu. Vystríha pred tým, aby analyzant 

predpokladal u pacienta psychológiu podobnú tej svojej, i aby staval na svojich znalostiach 

a autorite. Zmena a premena pacienta sa nedá dopredu zadefinovať, nie je nijako predurčená. 

Jej jediným kritériom je zmiznutie viazanosti na „ja“. To je však kritériom i samotného 

psychoterapeuta, pokiaľ sa má vo vzťahu priblížiť a liečiť dušu svojho pacienta. „Když se 

jako terapeut cítím vůči pacientovi jako lékařská autorita a podle toho si činím nárok, že něco 

vím o jeho individualitě a mohu o ní něco platného vypovědět, dosvědčuji tím svou 

nekritičnost, neboť přece vůbec nejsem s to posoudit celek osobnosti, kterou mám proti sobě. 

Mohu o ní s platností vypovídat jen potud, pokud je obecným nebo alespoň relativně obecným 

člověkem. Poněvadž se však všechno živé vyskytuje jen v individuální formě a já mohu 

o individualitě druhého člověka vypovídat vždycky jen to, co nalézám ve své vlastní 

individualitě, ocitám se v nebezpečí, že druhého člověka buď znásilním, nebo sám podlehnu 

                                                 
459 JUNG, C. G. Člověk a duše, str. 75. 
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jeho sugesci. Pokud vůbec chci individuálního člověka psychicky léčit, musím se proto chtě 

nechtě zříci toho, že všechno vím nejlépe, vzdát se veškeré autority a rezignovat na veškerou 

snahu zapůsobit.“460 Jung sa nachádza na poli transcendentálnej epoché. Terapia ako 

i osobnosť nemocného vyžaduje osobnosť lekára a terapeuta, nie technické zásahy. Každá 

známka rutiny sa ukáže ako scestná. Osobnosť je vždy individuálna, preto i každý prípad 

vyžaduje novú, až priekopnícku prácu, vyžaduje celého človeka nielen v prípade pacienta, ale 

i v prípade terapeuta. Máme pred sebou zázrak ľudskej duše, jedinečný príbeh s jedinečnými 

vzťahmi. A tak i náš vzájomný vzťah je jedinečný. 

        Fromm hľadá spôsoby, ako pristúpiť ku svetu nielen nepredpojato, ale ako sa vôbec 

otvoriť bytiu. Predpojatosť, odkázanosť na hodnotenie iných, ktoré vyplýva z nárokov 

kladených na správanie a na výkon, z verejného anonyma, je problematikou narcizmu. 

V prípade narcizmu klient vníma význam udalosti, vzťahu vo vzťahu k sebe, svojej 

dostatočnosti a nedostatočnosti, z pohľadu nároku na to, čo sa má a ako sa má, nie z pohľadu 

veci samej a toho, po čom prirodzene volá. Človek tak prežíva akt druhého, ktorý z jeho 

očakávanej normy blízkeho vzťahu vybočuje a týka sa ho, ako hlboké zranenie, sklamanie, 

urazenie sa, nezáujem. Z možností a významov, ktoré vstupujú do situácie, ako napr. stav 

partnera, jeho život, jeho potreby či iné situačné premenné, je videná a ostatné zastierajúca 

práve možnosť toho, ako sa to dotýka mňa. Narcizmus je hlboko vývojová záležitosť, je 

záležitosťou ľudskej hodnoty, ľudskej váhy a ohľadu. Riešenie problému „ja“, jeho voľnosti 

pre svet, je záležitosťou bezpodmienečného prijatia a bezpodmienečnej lásky. Podmienečné 

prijatie, podmienečný a neraz nesplniteľný nárok na ohľad voči rodičom zakladá to, že svet 

bude videný z pohľadu podmienky a prijatia. Odmietnutie bezpodmienečnosti lásky, 

odmietnutie priznania sa k láske a teda k svojbytnej dôstojnosti svojho dieťaťa, k výlučnosti 

toho, že je moje a za každých okolností, môže vytvoriť neustálu potrebu po tomto potvrdení. 

Vývojová úloha, potvrdenie rešpektu, dôstojnosti, slobody a lásky pre človeka, dieťa vtedy, 

keď to potrebuje, sa môže stávať údelom životným, nedostatok sa môže stávať uzavretosťou 

pre svet a pre vzťahy, resp. ich redukovaním na nenaplnenú potrebu a neustálou snahou, 

neustále podávaným výkonom po tomto prijatí a ocenení.  Ľudský pohyb je následne vedený 

týmto smerom a svet sa odkrýva z pohľadu osobnej významnosti a hodnoty, toho, na čom si 

konkrétny človek zakladá.      

        Potvrdenie a znovunadobudnutie pocitu a vedomia vlastnej hodnoty je v psychoterapii 

zásadné. Hodnota spočíva v tom, že človek je niečoho hoden. Že je hoden niesť život, že je 

hoden bytia, že už tým, že je, je hoden starosti, prijatia a lásky. Svojim bytím je hoden 
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spolubytia. Je hoden i možností, ktoré sa pred ním otvárajú, a to bez ohľadu na to, či ich 

naplní alebo nie. Jeho hodnota spočíva v jeho potenciály. Byť hoden zároveň znamená mať tú 

kompetenciu napĺňať svoje možnosti. S výrazom „byť hoden“ je blízky i výraz „byť hodený“. 

Hodnota, hodenie má v sebe koreň slova hod. Heidegger pripomína, že človek je do sveta 

vrhnutý, hodený.461 Tento hod je hod do vzťahu, do dialógu so svetom založenom na starosti 

o svoje bytie. Dialóg však znamená skrz slovo sa dopátrať veci, ktorá sa skrz dialóg ukazuje. 

Vec sa ukazuje ako hodnota, ako zmysel. Človek je vrhnutý do sveta k naplňovaniu hodnôt. 

Hodnotný je už svojou existenciou. 

        Fromm vidí narcizmus ako problém, v ktorom človek zostáva uzavretý v sebe samom. 

Filozofiu i praktickú aplikáciu k otvorenosti pre bytie nachádza v zen budhizme 

a v stredovekej mystike majstra Eckharta.462 Obe sú typické tým, že v ich aplikácii sa človek 

otvára pre prázdno. Prázdno je ale predpokladom k tomu, aby nás oslovilo to, čo nás 

presahuje. Zbavenie sa ľpenia na veciach, na spôsobe akéhokoľvek vlastnia vrátane seba, 

spôsobu mať, nás otvára pre spôsob, akým sme, pre spôsob byť. Prázdno je plné, je 

Heideggerovou negativitou, je plným Nič. 

        So zdržaním sa úsudku, ktorý by bol odbremenený od predošlej skúsenosti, pracuje 

najmä rogersovsky orientovaná psychoterapia. Objavuje sa jednak v dôraze na otvorenosť pre 

prítomnosť, ale i prakticky v príprave na sedenie s klientom.  Geller, Greenberg uvádzajú, že 

na to, aby boli terapeuti čo najviac prítomní, „odkladajú” ako svoje problémy, potreby a 

zážitky, tak aj svoje očakávania, koncepcie, teórie, plány, ako by sedenie malo prebiehať. Ide 

o tzv. „uzátvorkovanie” (“bracketing”) a pre dané odosobnenie sa o „vyčistenie vnútorného 

priestoru“. Spôsob, akým terapeuti pristupujú ku klientovi, je postoj otvorenosti, záujmu, 

akceptácie a nehodnotenia.463 

        Aplikovať transcendentálnu epoché v prirodzenej psychoterapii znamená v okamihu, 

keď sme s klientom, „zabudnúť“, „uzátvorkovať“ všetky doterajšie vedomosti (najmä 

teoretického rázu a rázu verejného anonyma)  a vnímať klienta z pohľadu prirodzeného, 

jednoduchého. Znamená to zostať u neho, bez vlastných očakávaní na posun v terapii, bez 

svojich ambícií na úspech, bez vlastných potrieb. Je to jednoduchosť, orientácia podľa 

jednoduchých hodnôt i prípadne jednoduchých rád, ktoré klient potrebuje, ktorá vstupuje do 

procesu terapie. Jednoduchosť však neznamená priemernosť. Jednoduchý človek vníma 

                                                 
461 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 166. České být hodný takisto poukazuje k hodnote, ktorá sa uznáva. 
462 FROMM, E. Mít nebo být?, str. 51. 
463 GELLER, S., GREENBERG, L. Therapeutic Presence: Therapists’ Experience of Presence in Psychotherapy 
Encounter. 
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a poznáva skladbu vzťahov prirodzeného sveta, prežíva ich prirodzene a vníma ich podľa ich 

povahy. Poznáva jedného ducha, v tom spočíva jeho múdrosť.  

        Náročnosť aplikácie epoché spočíva v možnej predpojatosti, hodnotení, zotrvávaní na 

svojom postoji, zotrvávaní na tom, ako sa nám otvára svet, tj. ako rozumieme a hodnotíme 

vzťahy v ňom. Sebeskúsenostný psychoterapeutický výcvik prináša okrem iného tú možnosť, 

že prostredníctvom druhých človek nahliadne práve svoj spôsob otvorenosti pre svet, to, čo 

do neho ako samozrejmé vnáša, a tým získa odstup od seba samého, čo prináša otvorenosť 

novú a slobodnejšiu. Epoché ako zdržanie sa úsudku predpokladá tento úsudok v prvom rade 

rozpoznať. Neznamená však len toto. Nová otvorenosť prináša i prekonávanie neslobodných 

bariér, plynutie spontaneity, vlastného prameňa ku svetu. I sen i imaginácia ako pomocníci 

porozumenia nadobúdajú kvalitu plynutia ku svetu.  

        Epoché je prítomnením pre vec samu. Prítomnosť v tomto zmysle znamená, že 

nechávame sami seba plynúť vo veci, ktorá sa ukazuje, nechávame vzchádzať významy, ktoré 

klient prináša. Sme zainteresovaní, a to i naivnými otázkami, ktoré nám i klientovi pomáhajú 

odkryť význam toho, čo v sedení vyvstáva. V otázke priestoru prichádza k paradoxu. Nechať 

sám seba plynúť s vecou, ktorá sa odkrýva, nechať ju byť tým, čím je, predpokladá „ponoriť“ 

sa do tohto procesu. Terapeut ide do terapie celý, tj. nielen mentálne, ale predovšetkým 

zážitkovo a telesne. Zároveň má od veci potrebný odstup, ktorý je predpokladom 

porozumenia. Odstup a blízkosť v jednote a harmónii sú základom terapeutického vzťahu.   

 

 

6.5 Psychoterapia a čas 

 

        Pre psychoterapiu objavenie časovosti znamená nasledovné. Klientov život je jednotou 

trojčasovosti. Ten, kto prichádza, prichádza s istým otvorením pre svet. Svet a budúcnosť sa 

mu istým spôsobom sprítomňuje. Avšak tento jeho budúcnostný predbeh oslovuje skrz jeho 

minulosť. Minulosť, prítomnosť i budúcnosť sú u klienta prítomné neustále. Minulosť je 

spôsob, akým sa klientovi otvára jeho svet. Preto Condrau hovorí o svetavzťahoch, nastavení 

pre určitú otvorenosť, ako sa klientovi otvára svet, ako nám rozumie a „vidí“ nás z jeho 

predošlých skúseností.464 Pokiaľ zostáva v živote klienta niečo vzťahovo neuzatvorené, bude 

zotrvávať pri tejto udalosti, jeho svet sa mu bude otvárať skrz túto udalosť, skrz záťaž, ktorú 

prežíva. Znamená to, že z možností, ktoré sa mu zo sveta otvárajú, vníma tie, ktoré sa 

vzťahujú na jeho minulosť. Zotrvať, alebo byť uväznený vo vzťahoch a udalostiach minulosti, 
                                                 
464 CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. 
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ale znamená, že človeku je zamedzené istým spôsobom napĺňať svoje určenie, a to pohyb. 

Ukazuje sa, že depresia je toho prejavom. Klient nie je uvoľnený pre nové a slobodné vzťahy. 

Naopak tie sú zaťažené jeho zotrvávaním pri neuzavretých záležitostiach minulosti. 

        Bytie k smrti je výzvou prežiť život zmysluplne. Starosť o seba je motiváciou vstupu do 

psychoterapie. Človek uväznený v minulosti, ktorý cíti, že  jeho životu niečo chýba, že jeho 

vzťahy a problémy sa opakujú, je nejakým spôsobom naladený, a toto naladenie, či už má 

podobu depresie alebo prázdnoty, či je prejavované telesne, je prítomnosťou jeho minulosti. 

Preto prežívanie klienta je tak podstatné. Tam sa odohráva život, v ňom sú skryté významy 

času, ale i možnosti nového a slobodného životného rozvrhu. Človek je živý svojím 

prežívaním, a to i v depresii a prázdnote. Oboje ho vracia, volá k sebe.  

        Práca s časom v daseinsanalýze nemusí byť výslovná. Daseinsanalýza sa venuje veci 

samej tak, ako sa práve tu a teraz objavuje. Minulosť preto nie je prioritou daseinsanalytickej 

psychoterapie, avšak tak, ako i prítomnosť alebo budúcnosť, sa môže stať jej témou. A to 

predovšetkým v dvoch smeroch navzájom súvisiacich. V prvom rade klient skrz porozumenie 

minulosti môže porozumieť motivačným súvislostiam jeho vzťahov, jeho nálad a úzkostí. 

V druhom rade je to uvoľnenie klienta z minulosti pre prítomnosť, pre slobodné pobývanie zo 

svojho vlastného prameňa, ktorý je minulosťou zadržiavaný, alebo vôbec nerozvinutý. Takéto 

uvoľnenie znamená dotknúť sa toho, čo je pre klienta bolestivé, otvoriť a znovu prežiť 

udalosti, ktoré ho majú vo svojej moci. Čo prináša odbremenenie od záťaže minulosti? Klient 

môže možnosti prichádzajúce z budúcnosti vidieť novo, oslovujú ho novými významami. Už 

nie ako dovŕšenie minulej situácie, ale ako výzva ísť ďalej, naplniť život zmyslom, 

sebapresahom k veciam tohto sveta. Život ho volá k starosti o bytie, k odovzdaniu seba 

samého tejto službe.  

        Čo znamená terapeutická práca s minulosťou? Je to návrat k tomu, aby sa klient vrátil 

a oprostil od toho, čím ho ťažká a traumatická minulosť drží vo svojej moci. Toto uvoľnenie 

má viesť k slobodnejšiemu pobytu tak, aby klient reagoval a žil sám zo seba a svojich 

slobodných vzťahových možností. Hediegger  tvrdí, že základný existenciálny charakter 

nálady, naladenosť, je privádzanie späť k tomu, že sme.465 Naše rozpoloženie, naše prežívanie 

i naše úzkosti nás privádzajú k sebe samým. Tomu však môže stáť v ceste neustále 

neslobodné zotrvávanie v minulostných presvedčeniach, v skúsenosti minulého. Skrz úzkosť 

a strach nás starosť volá do slobodného života, zároveň sú úzkosť i strach takého charakteru, 

že nám v ňom zabraňujú. Úzkosť má základ v minulosti, preto minulosť, ktorá neustále 

                                                 
465 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 379. Heidegger upresňuje, že nálada privádza späť do pocitu a 
rozpoloženia, že sme vrhnutí, že na tomto svete sme a o toto “sme” sa musíme postarať. Únik či autentický 
postoj, je toho dôkazom. 
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ovplyvňuje náš budúci rozvrh i vzťahy, môže neustále negatívne a opakovane ovplyvňovať 

našu budúcnosť. Vrátenie sa k traume, k neslobodnej skúsenosti vzťahov v minulosti, je 

návratom k sebe, aby človek slobodne a odhodlane prevzal z neurčitosti život do svojich rúk. 

Čo spôsobuje trauma, zneslobodňujúce výchovné vzťahy, život v klame? Je to úpadok do 

neurčitosti verejného anonyma, v ktorom sa stáva neurčité i naše „ja“. V tejto neurčitosti sa 

následne vytráca životný zmysel, je to pád do všeobecnosti morálky, ktorá nemá základ 

v zážitku v sebe samom, je to pocit previnenia z toho, že človek svojim slobodným 

usilovaním po otvorenosti prekročí normy na seba upretých očí už možno dávno zomrelých 

rodičov. Preto ako jeden z hlavných cieľov psychoterapie sa ukazuje otvoriť klienta 

z minulosti pre prítomnosť, vyviesť ho z verejného anonyma do svetla autenticity.  

        I keď Heidegger tvrdí, že zmysel časovosti leží v budúcnosti, daseinsanalytická 

psychoterapia dáva dôraz na  prítomnosť ako časový modus, v ktorom sa odkrýva človek 

celý. Odkrýva sa i vo svojej skrytosti i vo všetkých časových modalitách. Prítomnosť 

budúcnosti sa v psychoterapii prejavuje nepretržite nielen ako jej cieľ v podobe vynakladania 

slobodných bytostných možností, ale i ako vôbec cieľ života. Daseinsanalýza klienta otvára 

pre „odskúšavanie“ si nových vzťahových možností, ktoré sú priliehavé jeho bytostným 

možnostiam. Dáva odvahu a motiváciu tam, kde „vidí“, že klient má danú možnosť tendenciu 

uskutočniť, kde „vidí“, že má tendenciu uskutočniť slobodnejší spôsob života, avšak starý 

neslobodný spôsob mu v tom zároveň zabraňuje. Skúsenosť prináša do terapie nový život, 

novú tému, nové odkrytie i porozumenie.    

        V prítomnosti sa aktualizuje, tvorí klientov život. Je to tá zložka trojjedinosti času, 

v ktorej je napätie budúcnosti a zároveň minulosti. Životný rozvrh v otvorených aj 

uzatvorených možnostiach klienta, ktoré sú tu a teraz vo vzájomnom vzťahu. Tu a teraz 

vzchádza klient do vzájomného vzťahu zo svojho životného horizontu. Tu a teraz odkrýva, 

ako rozumie súvislostiam života, tu a teraz sa mu odkrývajú bytostné možnosti jeho života. 

Tu a teraz sa rozhoduje pre svoj život. Preto je prítomnosť tá možnosť, v ktorej sa klient môže 

obnoviť.  Prítomnosť je zároveň tá oblasť, v ktorej sa vo vzájomnom vzťahu klient (i terapeut) 

sprítomňuje. Terapeut reaguje na klienta vo svojej otvorenosti postrehovania významov a 

možností, ktoré od klienta prichádzajú. Znamená to, že zostáva empaticky pri tom, čo 

u klienta vníma. Je s ním spolu vo veciach jeho života, je „pri-ňom“. Prítomnosť ako čas nie 

je len uplývaním, ale predovšetkým spoločným prežívaním vecí života a sveta.  

        Vedomie prítomnosti, byť prítomným, nie je racionálny proces, nie je to premýšľanie 

o veci. To môže prísť neskôr, ale v tej konkrétnej chvíli by samotné uvažovanie skôr 

prekážalo. Vedomie prítomnosti znamená, že sme natoľko nastavení k tomu, čo vnímame, že 
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dokážeme danú vec, situáciu či bytosť vnímať a chápať v jej význame a hodnote. Nie je to 

analýza. Môžeme zanalyzovať prírodu, môžeme zanalyzovať a popísať umenie, ale je to naše 

vlastné prežívanie, ktoré rozozná jeho bytostnosť, hodnotu a odkrýva jeho pravdivosť z jeho 

tajomstva. 

        Vedomie prítomnosti môže byť jedine bezprostredné, t.j. pristupovať k veci bez 

prostriedkov. Sme to my, naše prežívanie, ktoré rozoznáva pravdivosť danej veci. 

        Vidíme, že vedomie prítomnosti, jej prežívanie v sebe obsahuje jednak zakotvenosť 

v sebe, vo svojom prežívaní, jednak prvok transcendentálny. Sme „pri-tom“, sme u niečoho, 

v niečom, sme vo vzťahu. A v tomto spojení, v danej situácii, nachádzame jej, aj svoju 

zmysluplnosť. Vedomie prítomnosti môže byť také intenzívne, že samo môže prekračovať 

časovosť, v ktorej žijeme. Condrau poukazuje na to, že človek pri šťastí prežíva čas výrazne 

odlišne od toho, ako prežíva beh všedného života. Je to prežívanie, pri ktorom sa človeku 

úplne stráca vedomie času, je to pocit oslobodenia sa od neho. „V stave bezčasovosti se 

člověk cítí jako v krajně dokonalém Dasein, a proto bezčasovost dostává pozitivní ráz 

věčnosti.“466 Čas tu stráca svoj priebehový ráz, časový odhad celkom zlyháva, pretože sa 

stráca vedomie plynúceho času. Vzťahy k minulosti a budúcnosti sa strácajú, zostáva len 

okamih a čas sa zastavuje. Condrau cituje autorov, ktorí takto pociťovaný čas dávajú do 

súvislosti s prežívaním času u mystikov. Odvoláva sa taktiež na autorov, ktorí zastávajú 

názor, že hraničné časové skúsenosti môžu nastať okrem vplyvu určitých drog aj v citových 

stavoch neobvyklej intenzity, ako napríklad v extrémnej radosti, ale aj v žiali, počas 

pohlavného aktu, v manických a depresívnych stavoch, v blaženosti aj v hlbokom zúfalstve. 

Vo všetkých týchto situáciách môže dôjsť k tomu, že sa ruší časové prežívanie a zostáva len 

„teraz“ ako niečo, čo leží mimo čas. Na jednej strane však stojí zmysluplné prežívanie 

večnosti, na strane druhej prežívanie fragmentácie, pri ktorom je čas rozpadnutý, nemá už 

ďalej zmysel a mizne ako kontinuum. Každý okamih je tu už len sám o sebe, bez vzťahu 

k nastávajúcemu okamihu, je prázdny, nie je ničím. 

        Podľa nášho názoru sú však tieto stavy naopak nedostatkom vedomia prítomnosti, 

pretože to nám umožňuje zmysel rozoznávať a tým nás núti byť zodpovednými za jeho 

naplnenie. Myslíme si, že kvalita prítomnosti môže byť rôzna. Môže sa pohybovať od 

zaujatosti, zaangažovanosti sa pre niečo, až po zážitky, ktoré sme spomenuli. Čas je ľudským 

založením, Dasein je čas, časovosť je ontologický zmysel starosti.467 Preto časovosť 

a predovšetkým prítomnosť zastrešuje množstvo iných javov ako napr. empatiu, prijatie, 
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transcendenciu i autenticitu. Napokon, jedná sa o celok. Striktne tieto javy oddeliť je 

nemožné. Prítomnosti tak rozumieme ako otvorenosti k situácii, k druhému, aby sme ho mohli 

rozpoznávať, uvedomovať v jeho jedinečnosti a významovosti, ktorá sa objavuje v danej 

chvíli. Na tento význam terapeut reaguje podľa toho, čo daná situácia vyžaduje, podľa toho, 

kde klient stojí vo svojej otvorenosti, vo svojej prítomnosti, „ide“ spolu s ním. Terapeut 

reaguje na slobodné možnosti, ktoré sa v danej chvíli ukazujú, ktoré volajú k uskutočneniu. 

Naladenie na klienta, porozumenie jeho časovaniu je podstatné. Urýchlenie času môže viesť 

k tomu, že klient nebude rozumieť terapeutovej intervencii, prípadne sa bude brániť, terapeut 

i klient sa budú míňať, klient sa bude cítiť osamelo a pod.. Klient v hlbokej depresii bude 

otvorený pre významy domova a starosti, pričom ešte nemusí byť otvorený možnostiam 

vlastného pohybu do ďalšieho života. Urýchlenie tohto procesu by bolo „rýchlokvasom“, 

ktorý by skôr spočíval vo vôli a vedení terapeuta ako by vychádzal zo samotného klienta.  

Presne tak môže byť omylom, pokiaľ terapeut prenecháva na klientovi silu jeho krokov, 

necháva ho samého sa postaviť na nohy, pokiaľ on sám ešte v sebe možnosti slobodného 

pohybu nenašiel. Terapeut v takom prípade kráča istý čas spoločne s klientom, pokiaľ sa 

možnosti slobodného pohybu nezačnú sami objavovať zo spoločného vzťahu s terapeutom, 

resp. iných ľudí klientovho života.  

        Klient, akokoľvek v úspešnej či dospelej role,  psychicky  a vzťahovo môže zotrvávať 

v detsky neslobodných postojoch. Apelovať na klientovu samostatnosť, na jeho samostatné 

kroky, by znamenalo v tomto prípade neporozumieť času, v ktorom žije. Znamenalo by to, že 

sa terapeut podstatne míňa so svojim klientom. Tento problém zároveň spočíva v tom, ako sa 

terapeut i klient vzájomne vnímajú, ako si rozumejú. Klienti vstupujú do terapie obvykle 

zaťažení bývalými vzťahmi so svojimi rodičmi. Preto sa terapeut i terapeutka môžu objaviť 

klientom v možnostiach rodičovských a očakávajú od nich rodičovský prístup. Porozumenie 

a vyslovenie toho, ako klienti i terapeuti vnímajú seba navzájom však predpokladá veľký 

stupeň prítomnosti, dôvery a vzájomnej otvorenosti. Toto vyslovenie je výkonom, pretože 

klienti v tejto otvorenosti obvykle voči svojim rodičom nežili.  

        Pre psychoterapiu je čas nevyhnutný. Je nevyhnutný k dôvere i k osvojeniu si nových 

slobodných možností. Vytvorenie, vzchádzanie do autentického tvaru klienta je časom 

samotným. Čo sa deje v psychoterapii, keď trvá roky? Časovanie je vzchádzaním bytia, čas je 

príležitosťou k dobrodružstvu a plnosti života. Časovaním psychoterapie sa vytvára fenomén 

domova. Klient si môže dovoliť byť sám sebou, byť slobodný, otvoriť sa tak, ako jest. To 

zároveň znamená, že sa autenticky odkrýva ako čas, ako slobodná možnosť životného rozvrhu 

zo seba samého. Otvoriť sa znamená zároveň vyjaviť sa vo svojej zraniteľnosti, odkryť 
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trinástu komnatu, odkryť strach a vinu, odkryť sa do základnej úzkosti. Prítomnosť terapeuta 

znamená, že je v tejto chvíľke s ním, plne ako človek, a nič viac. Akýkoľvek negatívny zásah, 

technická interpretácia nepriliehajúca situácii môže klienta poznačiť, môže poznačiť jeho 

časovanie, môže uzavrieť ďalší priebeh života i psychoterapie. Preto je klient čas, tvorba 

života, proces. Nejde o opatrnosť, ide o prítomnosť terapeuta voči klientovi, situácii i voči 

sebe.  

        Dĺžka potrebného času v psychoterapii (i v živote) je nevyhnutná pre nové osvojenie 

a uskutočňovanie autentických možností, slobodného života klienta. Je to zároveň čas 

potrebný k tomu, aby neslobodné možnosti, ktoré uzatvárali klientov život, v ktorých klient 

žil niekoľko rokov, z ktorých vnímal a rozumel ľuďom i svetu, sa stávali nepotrebnými 

a neaktuálnymi, pretože tieto možnosti ako zautomatizované majú neustále tendenciu sa 

vracať.  

        Terapeutická prítomnosť je otvorenou oblasťou, v ktorom sa terapeut i klient stretávajú 

u vecí spoločného vzťahu, ktoré sa touto otvorenosťou sprítomňujú. Prítomnosť terapeuta 

teda znamená, že jeho reagovanie vedie k prehĺbeniu sebapoznania druhého či dokonca nás, 

alebo tiež k prehĺbeniu poznania niečoho spoločného s ohľadom na to, čo daná situácia 

ukazuje a oslovuje. Cieľom tejto intervencie by malo byť, aby sa aj druhý v tomto procese 

stával prítomnejším, aby bol „pri-tom“, čomu nerozumel, čo ho zväzovalo, čoho sa bál, tak, 

aby tomu porozumel, tak, aby to otváralo jeho bytostné možnosti , aby bol „pri-tom“, čo sa 

medzi ním a druhým odohráva a mohol tak dať vzniknúť liečivej, hlbokej ľudskej 

vzájomnosti.  

        Téma prítomnosti terapeuta sa objavuje najmä v  rogersovskej na klienta zameranej 

terapii. Rogersovská terapia bohato a významne opisuje skutočnosti, ktorým dáva ontologické 

porozumenie a ukotvenie práve daseinsanalýza. Prítomnosť terapeuta, alebo tiež tzv. 

prezentizmus, znamená, že terapeut sa nezaujíma o diagnózu toho druhého, nie je tu miesto na 

premýšľanie o klientovi, a to z dôvodu, aby ho neovplyvnila vo vzťahu. Terapeut  prijíma 

klienta bezpodmienečne a je plne sústredený v tej chvíli iba na neho, aby rozumel, ako 

prežíva, ako myslí, aký má pre neho význam to, čo hovorí.468 

        Sám Rogers do svojej smrti nestihol podať presvedčivé objasnenie tohto javu. Popísal 

významné fenomény ľudského bytia ako prezentizmus alebo transcendentný fenomén, bol ich 

svedkom a štatistom. Vysvetlenie nepodal, domnievame sa, že z toho dôvodu, že jeho teória 

človeka nebola filozoficky ontologicky ukotvená.  V posledných rokoch života Rogers 

v jednom z interview naznačil základnú podstatu prítomnosti: „Domnievam sa, že v mojich 

                                                 
468 VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem, str. 113. 
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prácach som príliš zdôrazňoval tri základné podmienky (kongruenciu, bezpodmienečné 

pozitívne prijatie a empatické porozumenie). Možno je to niečo, čo sa nachádza na hrane  

týchto podmienok, čo je skutočne najdôležitejším elementom terapie – keď moje ja je veľmi 

jasné, zreteľne prítomné.“469 Brodley uvádza, že v neskorších dielach Rogers považuje 

prítomnosť za príčinu uzdravovania v skupinách, ako aj v individuálnej terapii. V posmrtných 

článkoch koncepcia prítomnosti ale výrazne absentuje a nie je jasné, či tento koncept Rogers 

opustil, alebo je to zámer vydavateľov, ktorí chcú udržať klasickú perspektívu terapie.470  

        Ontologicky je táto skutočnosť nasledovná. „Haecceitas (totost), na niž můžeme jen 

ukazovat prstem je jedinečným jsoucnem, ale nám jde o bytí jsoucna. V bytí jsoucího je vždy 

distance umožňující vyvstání jsoucna v celku (řecké usiá), ale toto usiá není substance, ale 

prostá přítomnost (v němčině Anwesenheit), sebedávající přítomnost. Je třeba jen jediné, 

očistit vlastní ‘brýle’ od nečistot, které se nabalovaly na ‘usiá’ v toku času. Anwesenheit není 

ani systém, ani struktura, ani substance, ale je to prostě a čistě dávající se přítomnost ve své 

odhalenosti, proto také jáství nemůže být substance, nemůže být věc, tj. res cogitans.“471  

Hogenová pokračuje: „Přítomnící ‘dalost’ se ujednotila, scvrkla se do okamžiku, usebrala se 

ze šíře možností do jediné určitosti, vystoupila ve své odhalenosti, ve své pravdivosti, o níž 

nemá smysl diskutovat, protože ‘jest’. Tento akt bytí je původním zázrakem, nad nímž zůstává 

rozum stát.”472 

        Ontologicky znamená prezentizmus nič viac ani menej ako to, že  v tejto chvíli je 

terapeut otvorený k svojmu základu, ktorý je zároveň základom spoločným. To, čo 

charakterizuje jeho prežívanie, je jeho bytostná otvorenosť, ktorú pociťuje vo všetkých 

existenciáloch. Pociťuje „rozpínanie“, „rozľahlosť“, je k druhému bytostne blízko, cíti 

atmosféru skupiny, a to i telesne. Cíti spoločný zmysel. Prítomnosť, v ktorej je možné 

zahliadnuť večnosť, je jednotou s bytím, ktoré nás zakladá.     

        V prípade transcendentálneho fenoménu, ktorý zodpovedá Heideggerovmu Gelassenheit, 

presvetlenosti a takej otvorenosti, v ktorej sa nám veci zjavujú vo svojom bytí,  Vymětal  

uvádza, že na tento jav upozornil Rogers ku koncu svojho života s tým, že sa jedná o súčasť 

mystickej, spirituálnej dimenzie človeka, dimenzie, ktorá si zasluhuje empirický výskum.473 

Jedná sa o krátkodobý stav ľahko zmeneného vedomia, v  ktorom nastáva uvoľnenie a dotyk s 

„neznámym v nás“, s našim „transcendentálnym jadrom“. „Keď sa mi ako terapeutovi alebo 

skupinovému facilitátorovi darí najlepšie, objavujem ďalšiu charakteristiku. Zisťujem, že keď 

                                                 
469 BALDWIN, M. The use of self in therapy, str. 30. 
470 BRODLEY, B. T. Personal Presence in Client-Centered Therapy. 
471 HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost, str. 255. 
472 tamtiež 
473 VYMĚTAL, J. Rogersovská psychoterapie, str. 124. 
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som najbližšie k svojmu vnútornému, intuitívnemu ja, keď som nejako v kontakte s neznámom 

v sebe, keď som azda v trochu zmenenom stave vedomia, vtedy sa všetko, čo urobím, zdá byť 

plne liečivé. Vtedy je jednoducho už moja prítomnosť pre toho druhého uvoľňujúca 

a nápomocná. Nasilu takéto prežívanie nemôžem dosiahnuť, ale keď sa dokážem uvoľniť a byť 

blízko k transcendentálnemu jadru v sebe, potom sa môžem správať vo vzťahu čudne 

a impulzívne, spôsobom, ktorý nedokážem racionálne ospravedlniť a ktorý nemá nič 

spoločného s mojimi myšlienkovými procesmi. Ale toto zvláštne správanie sa nejakým 

spôsobom ukáže ako správne. Zdá sa, že môj vnútorný duch sa načiahol von a dotkol sa 

vnútorného ducha  toho druhého človeka. Náš vzťah prekročil sám seba a stal sa súčasťou 

čohosi väčšieho.“474 Je to bezprostredný vzájomný vzťah tu a teraz, ktorý človek žije celou 

svojou osobou. Nie sú tu rezervy, nie je tu manipulácia, nie je tu direktivita, druhý tu nie je 

prostriedkom k niečomu, ale cieľom. Takýto vzťah môžeme priblížiť vzťahom lásky, ktorý 

v sebe zahŕňa starosť, otvorenosť, prijatie, úctu, odpustenie a ochotu k obeti. Typickým je to, 

že dochádza k uvoľňovaniu osobnostných hraníc, pri ktorom sme ako keby presahovali do 

osoby druhého, do jeho subjektivity. Dochádza k splynutiu na krátku dobu, pri ktorom 

nevieme, či to myslí ten druhý alebo my, či to bolo vyslovené alebo nie. Je to chvíľa 

vzájomného prepojenia, vzájomného porozumenia, ktorú by sme mohli v bežnom živote 

prirovnať k zážitku vzájomného zamilovania sa. Chvíľa, kde slová už často nie sú potrebné.475 

        V budúcnosti je ukotvený hlavný zmysel časovosti. Psychoterapia je sama založená na 

budúcnosti, na dôvere v zlepšenie a vyliečenie. Klient vstupuje do psychoterapie len preto, že 

„má“ budúcnosť a že chce budúcnosť, ktorá je mu teraz istým spôsobom uzavretá. Pokiaľ si 

daseinsanalytický terapeut všíma slobodné možnosti klienta a zároveň ich pomenúva 

a odkrýva, je to možné len vďaka budúcnosti. Otváranie klientovej slobody a bytostných 

možností je v podstate budúcnostné. To je základ Heideggerovej analýzy času prevedený do 

psychoterapie.  

 

 

6.6 Terapeutický vzťah a problematika prenosu 

 

        Daseinsanalýza, tak ako i ľudský život sa deje v nálade. Nálada je pritom jednota 

myslenia i cítenia, jednota porozumenia. Nálada, v ktorej klient do psychoterapie vstupuje má 

                                                 
474 ROGERS, R. C. Spôsob bytia, str. 101. 
475 VYMĚTAL, J. Rogersovská terapie II. Vymětal (2001) uvádza, že tento stav sa vyskytuje vo všetkých typoch 
skupinovej psychoterapie vtedy, keď je v skupine silná kohézia, skutočne bezprostredné vzťahy a spontánna 
komunikácia. Výsledkom je chvíľa vzájomnosti, radosti a prežitie pocitu ľudského spoločenstva. 
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existenciálny charakter. Nielen charakter radosti, smútku, pochybností či prežitých 

skúsenosti. Sme svojou náladou. Je tu pôvodne, od počiatku a vždy spojená s náladou našich 

najbližších, preto ako taká vždy patrí k ľudskej minulosti, k bývalosti. Patrí k tomu, že sme 

vrhnutí do tohto sveta a že ako takým je nám udelená starosť o svoje bytie. To je naším 

základným rozpoložením.  

        Skrz náladu sa nám otvára náš svet v celku. Skrz naladenie klienta terapeut môže tomuto 

otvoreniu porozumieť a zároveň „vyčítať“, ktoré možnosti klienta sú uzatvorené, ktoré 

možnosti nežije slobodne. 

        Čím je význačný psychoterapeutický vzťah z ontologického hľadiska? Heidegger tvrdí, 

že človek, ktorý je povolávaný k svojej autenticite, k životu zo svojho vlastného prameňa, 

autenticitu ako autenticitu najskôr musí rozpoznať, a to skrz volanie svojho svedomia.476 

Človek je zároveň i spolubytím, preto autenticita terapeuta je tiež tým, čo otvára autenticitu 

daného klienta. Autenticita terapeuta rozpomína autenticitu klienta. Čo to však znamená? 

Autenticita je predovšetkým otvorenosťou bytia k autentickému stretnutiu. Je „pramenením“ 

u veci samej, ktorá zo stretnutia vyplýva. Človek sám prítomní a spoluvytvára a participuje na 

niečom, čo sa touto participáciou vyjasňuje, v čom je on sám nezastupiteľný. Dvaja či skupina 

sa stretávajú pri spoločnom bytí. To neznamená nevyhnutne súhlas, ale i konflikt. Avšak 

takéto stretnutie musí byť nesené na obojstrannom záujme, na starosti. Nielen autenticita 

terapeuta je predpokladom k autenticite klienta, ale terapeut starosťou otvára starosť klienta 

o svoje bytie. Starosť je to, čo lieči. I na pozadí starosti má autenticita svoj zmysel. 

Autenticita je autenticitou len na pozadí celku, len na pozadí starosti, inak by bola 

bezohľadnou prezentáciou seba samého.  

        Starosť nie je len starostlivosť, to je len jedna z jej možností. Pokiaľ Condrau hovorí 

o predbiehajúcej starosti, aby ju odlíšil od starosti zástupnej, ktorá preberá          

zodpovednosť za jeho kroky a za jeho bytie, myslíme tým nasledovné.477 Autentické bytie je 

bytím v predbehu, je volaním po najvlastnejšom „môcť byť“, po najvlastnejšom bytí sebou. 

Predbehová starosť terapeuta, ktorú klientovi poskytuje, nie je ničím iným. Svojou starosťou 

„volá“, otvára klienta k prevzatiu svojho života. Terapeutova starosť „vidí“ u klienta to, čo 

prevziať môže. Vidí možnosti a hodnoty, ktorých si skrz svoje pochybnosti, nedôveru 

a podceňovanie, klient ani nemusí byť vedomý. Vidí potenciál druhého človeka pri rešpekte 

k jeho rozhodovaniu a jeho časovaniu. Tieto možnosti musia vyplývať zo stretnutí, z klienta 

samého tak, ako sa nám ukazuje. K veciam samým, to je základ prirodzenej psychoterapie. 

                                                 
476 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, str. 310. 
477 CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie, str. 
227. 
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Len z tohto zákona prirodzeného poznania vychádza. Vidieť potenciál druhého, vidieť 

človeka v jeho ľudskosti a v jeho snahách a vnútorných bojoch, prehrávaných a opätovne 

začínaných, vidieť ho v jeho slobode a dôstojnosti, častokrát opomínanej a zneuznávanej, tam 

môže vznikať láska. Prax, ktorá vychádza z neskrytosti a svedectva najhlbších intimít 

človeka, ukazuje, že človek „bytuje“ nakoniec z prameňa lásky. Láska je vecou jeho srdca 

i zmyslom, na ktorom môže stavať svoje vzťahy, byť pevne na tomto svete. Starosť ako láska 

lieči, pretože v nej je človek prijatý taký, aký je. Predbehová starosť tak ako aj láska necháva 

byť klienta v jeho bytí.  

        Zástupná starosť zastupuje, a tak sníma z klienta bremeno váhy jeho bytia, bremeno 

unášania, bremeno jeho voľby. Terapeut rozhoduje, stará sa i ovláda klienta. Naopak 

predbehová starosť je budúcnostná. Terapeut z budúcnosti volá klienta k jeho bytiu, čo 

predpokladá väčšiu otvorenosť a autenticitu terapeuta. Tieto ho volajú k sebe, k jeho 

sebaprejaveniu sa, k existencii, k osobnej odpovedi. 

        Podstatnou otázkou pre daseinsanalýzu zostáva problematika tzv. prenosu, tj. prenášanie 

nevedomých vzorcov správania na terapeuta. Znamená to, že klient napríklad vidí 

v terapeutovi svojho otca a v terapeutke svoju matku a podľa toho sa k nim aj správa. 

V bežnom živote sa môžeme stretnúť s tým, že ľudia nám pripisujú črty a vlastnosti, ktoré 

nemáme, ktorými sa neprejavujeme a preto nás ich správanie voči nám prekvapuje. Napriek 

tomu daseinsanalýza neprevádza žiadnu vec na niečo iné a tvrdí, že to, čo sa v terapii objavuje 

je práve tým, čím je. Pokiaľ sa teda klient na terapeuta hnevá, miluje ho alebo nenávidí, tak 

toto naladenie sa vzťahuje k terapeutovi a nie k význačným osobám klientovho života. 

Akákoľvek interpretácia terapeuta tohto prežívania môže byť pre klienta zraňujúca. Keď sa 

napríklad klient vyzná z lásky k terapeutovi a ten jeho lásku interpretuje ako lásku k matke 

alebo k otcovi, ako pocit vychádzajúci z jeho minulých vzťahov, redukuje jeho prežívanie 

a súčasne neprijíma klienta a jeho intimitu bezvýhradne a plne.  

        Naladenie klienta je vždy spojené s jeho skúsenosťami tohto sveta, s jeho spolubytím. 

Spolubytie a skúsenosti, nálada a porozumenie je to, skrz čo sa nám otvára tento svet. Nálada 

a porozumenie, ktoré vychádzajú zo spolubytia, poukazujú súčasne na mieru slobody. Ňou sa 

ukazuje miera otvorenosti pre tento svet, pre porozumenie významov vecí tohto sveta. 

Sloboda ako sloboda k svojmu základu, ako uvoľnenosť pre významy, zmysel toho, s čím sa 

stretávame. Tá môže byť skúsenosťami v spolubytí potlačená, resp. skúsenosti a presvedčenia 

danej kultúry „prepúšťajú“, otvárajú svet iba v prevzatom, slobode uzavretom smere. 

Nesloboda v určitej životnej oblasti klienta sa prejavuje i vo vzťahu k terapeutovi. Klient 

môže terapeuta vnímať iba v určitom ohľade, ktorý vyplýva z minulej skúsenosti, pričom iné 
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možnosti, ktorými k nemu terapeut pristupuje, momentálne pre neho nie sú aktuálne a jeho 

neslobodným prístupom k nemu ani prítomné. Tak napr. paranoidný klient môže vnímať u 

terapeuta možnosti, ktorými sa k nemu chce priblížiť, ako prefíkanosť, možnosť zneužitia, 

profesionálne využitie svojich znalostí na ňom. Je to však možnosť, ktorá je u terapeuta 

prítomná, ktorú však klient vníma „cez“ všetky ostatné možnosti a významy, ktoré sa 

v situácii objavujú. Paranoidný klient v tej chvíli nevníma skutočnosť, že sa terapeut chce 

priblížiť ľudsky. Nie je v tej chvíli vo svojom bytí slobodný a otvorený tejto možnosti. Vníma 

terapeutovu snahu o priblíženie ako podozrivé, nevie, o čo mu ide, vidí ohrozenie, ktoré by 

mu mohlo priniesť, podozrieva ho z nekalých úmyslov. Daseinsanalyticky, skrz svoje 

naladenie ohrozenia vníma i terapeutovo správanie ako ohrozujúce.  

        Tzv. prenos je určitý spôsob vzťahovania sa k ľuďom. Vzťahovania sa, ktoré sa riadi 

podľa určitého naladenia, určitých vodítok, ktoré vychádzajú zo skúsenosti spolubytia, 

z minulosti, majú základ v prežívaní a pocitoch, avšak sú už od nich izolované, resp. pôvodné 

zážitky s nimi spojené zostávajú v zabudnutí. Preto im dotyčný klient nerozumie, i keď ich 

berie za pravdu. Nesloboda prenosu spočíva v tom, že nie klient sa riadi podľa týchto vodítok, 

ale je nimi skôr vodený.478 Prenos má dve zložky jedného celku. Jednou je zúžený, uniformný 

a neslobodný spôsob vzťahovania sa k druhému. Druhá zložka je svet sám, to čo prenos 

oslovuje, prichádza od druhých. To sú možnosti, ktoré klient vníma veľmi zúžene. Sú to však 

možnosti, ktoré k druhým a ku svetu prináležia. K možnosti však patrí i to, že človek bude 

zahliadnutý i v tom, čím nie je, preto prenos môže pôsobiť ako neadekvátny. Oslovenie je 

v tomto prípade vnímané neslobodne, ohrozujúco, predsudočne, klient nevníma plnosť iných 

možností, ktoré daná situácia i ľudia prinášajú.  

        Láska i hnev či iné emócie, ktoré klient vyjadruje a cíti k terapeutovi, patria jemu a nie 

významným osobám klientovho života. Terapeut je ten, ktorý svojimi prejavmi 

a možnosťami, ktoré v jeho prejavoch sú, tieto pocity vyvoláva. Ako je to v prípade, keď 

klient vníma u terapeuta prejavy a motívy, pričom terapeut je presvedčený, že tieto v jeho 

správaní nie sú? Pripusťme, že prenos v psychoanalytickom ponímaní existuje, tj. klient 

skutočne do situácie dosádza významy, ktoré v nej pôvodne nie sú. To, čo je prítomné, sú 

však možnosti významov, ktoré klient v situácii vníma. Bez týchto možností by prenos nebol 

možný a ani by nevznikol. Nakoľko reálne sú však možnosti? Možnosť je možnosťou, nie je 

ešte uskutočnením, ale reálne ako možnosť už vždy existuje. Terapeut tak môže byť prítomný 

nie uskutočňovaním svojho správania ku klientovi, avšak možnosťami, ktoré v jeho správaní 

poukazujú k významu, ktorý klient vníma. Možnosť môže byť nepriliehavá, nereálna 

                                                 
478 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 364. 
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vzhľadom na dotyčnú osobu, preto klient (i terapeut) môže vnímať druhého v nepriliehavých 

a situácii nezodpovedajúcich významoch. Terapeut však nikdy nie je neutrálny. Je ľudská 

bytosť, ktorá sa vzťahuje a cíti. Problematika prenosu podľa nášho názoru nie je nič iné ako 

to, že terapeutov prejav je klientom vnímaný niekedy v nesmiernych rozmeroch, ktoré mu 

nedovoľujú ho vnímať v iných, vo vzťahu prítomných možnostiach. Tieto rozmery, čiže 

spôsob otvorenosti klienta, vychádzajú z jeho pôvodných skúseností s ľuďmi svojho života. 

Prenos však vzniká na základe oslovenia zvonku, na základe prejavu terapeuta. Tak i malá 

nepozornosť terapeuta voči klientovi pri zachovaní základného rešpektu a lásky k nemu, môže 

byť vnímaná ako fatálne odmietnutie. 

        Otázkou zostáva problematika tzv. protiprenosu, tj. citová reakcia terapeuta, obvykle 

nevedomá, na reakciu, taktiež nevedomú, svojho klienta. Otvorenosť pre svet predpokladá 

otvorenosť pre bohatstvo významov, ktoré ponúka prítomnosť. Preto je otvorenosť pre svet 

otvorenosť pre prítomnosť, a ako taká predpokladá, aby terapeut pokiaľ možno poznal sám 

seba, svoje limity, svoje možnosti i strachy. V tomto odstupe od seba je totiž predpoklad, že 

„neprepadne“ neslobodne do „vzťahovej hry“ klienta, nech sa ho akokoľvek osobne dotýka, 

resp. dokáže stanoviť svoju hranicu. Tzv. protiprenos ako reakcia na to, čo klient svojou 

osobou a témami prináša, tak môže byť obohatením pre terapeutický proces, možnosťou 

nového porozumenia klientovi a vzťahovým súvislostiam, v ktorých žije. Všetci si totiž 

nesieme zo svojho života skúsenosť, skrz ktorú svetu i ostatným rozumieme. Sloboda tejto 

skúsenosti spočíva v tom, že ponecháva priestor skúsenosti druhého, že dokáže rozpoznať 

a akceptovať druhého v jeho jedinečnom bytí. V tomto zmysle môžeme hovoriť o pozitívnom 

predsudku, hodnotení, ktoré si už vopred v sebe nesieme, ktoré nám však dovoľuje slobodný 

život a dáva priestor i slobode a slobodným možnostiam klienta. Predsudok i pôvodná 

skúsenosť sú dôležitými aspektmi porozumenia klientovi. Oboje sú vkladom do vzájomného 

vzťahu, vzájomného dialógu a tak sú predpokladom k tomu, aby vec sama vyvstala, aby 

vyvstala skúsenosť nová. Otázka protiprenosu je tak z pohľadu ontológie záležitosťou 

slobody a času, resp. otvorenosti pre významy, s ktorými sa stretávame a ich porozumenie, 

pre našu prítomnosť pre ne.  

        V terapii je dôležitá nielen otvorenosť klienta, ale taktiež terapeuta. K otvorenému 

a transparentnému vzťahu je potrebné, aby si terapeut uvedomoval, čo ku klientovi cíti. Cit je 

mostom, spojivom nás samých a tohto sveta, otvorením celku. Zároveň je v jeho možnosti 

v súvislosti s negatívnou skúsenosťou, neprijatím a pod. svet nielen uzatvoriť, ale 

v uzavretosti ho aj udržovať. Ľudia vstupujúci do terapie sú častokrát udržovaní v zajatí 

minulostného citu otvárajúceho svet v prítomnosti. Čo robí prirodzená psychoterapia? Otvára 
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klienta k citu tu a teraz. Návrat k negatívnemu citu, k negatívnej skúsenosti jej pomenovaním, 

sprítomnením tohto naladenia, vytvára k naladeniu, k skúsenosti patričný odstup, a tak od 

neho oslobodzuje. To však nestačí. Je potrebná skúsenosť nová, skúsenosť, ktorá klienta 

a svet spája novo. Spojenie sa odohráva opäť v cite. To, čo spája, je dôvera, prijatie, láska. 

Inak povedané starosť, ktorá pretrvá, korekčná emočná skúsenosť. Podobne terapeut pokiaľ 

má zostať naladený na celok sveta s klientom, má si uvedomovať svoj cit k nemu. Vyjadrenie 

negatívnych, častokrát osobne ťažko prijateľných pocitov voči klientovi, otvára nové 

možnosti liečby a vzťahu tam, kde sa liečba nedarila a vzťah viazol. Inak hrozí riziko, že sa 

neefektívny spôsob liečby bude preťahovať. 

        Čím je ťažká psychoterapia pre klienta? Práve navrátením k citu, ktorý zväzuje, bolí a 

ohrozuje. Otvorením sa, sa klient dáva všanc. Odkrýva svoju jemnosť, ľudskosť, strach, ktorý 

môže zotrvávať a zodpovedať ešte detskej otvorenosti svetu a vzťahom. Prekonáva anonymné 

„ono sa“, ide do rizika, „ako ho budú vnímať druhí, hodnotiť, súdiť“. Ide na hranicu, z ktorej 

sa môže odvíjať nový slobodný, ale necitlivým a technickým prístupom tiež utvrdený zranený 

život.  

 

 

6.7 Nevedomie ako problematika prijatia 

 

        Ako sme uviedli, psychoterapie rôznych a rozličných zameraní sú účinné, a to vďaka 

tomu, že vychádzajú z fenoménov prirodzeného sveta. Ich riziko však spočíva v tom, že tieto 

fenomény zatrieďujú do už vopred vybudovaných subjekt objektových teórií. Prenos 

a nevedomie sú prejavom objektivizácie ľudskej psychiky. I keď vychádzajú z toho, čo je 

u klientov pozorovateľné a vykázateľné, postrehnutý fenomén zostáva v subjekt objektovom, 

teda mechanickom či prírodovednom výklade. Je potrebné preto ho ako fenomén 

prirodzeného sveta vyložiť v prirodzenej reči.  

        Nevedomím sa v psychodynamickej a v psychoanalytickej tradícii myslia obsahy, ktoré 

nie sú prístupné nášmu vedomiu. Do nevedomia sa tzv. obrannými mechanizmami môžu 

dostať obsahy, ktoré pre náš ďalší život nie sú unášateľné či eticky alebo inak prijateľné. 

Klasickým príkladom je tzv. disociatívny proces. Disociáciou sa silne emočne nabitý zážitok 

rozštiepi na vedomú a nevedomú časť, na ktorú človek môže mať amnéziu. Znásilnenie môže 

byť napríklad považované za niečo, čo si obeť vôbec nepamätá, resp. ho vykladá ako niečo, 

čo sama chcela. Emočne silne nabitý zážitok, alebo nejaká jeho časť, je natoľko neprijateľný, 

že sa odsúva pre zachovanie integrity dotyčného človeka do nevedomia. Ukrýva sa do 
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nevedomia a ako taký ovplyvňuje, samozrejme nevedomo, náš ďalší životný rozvrh, naše 

vzťahy a pocity. Nie sme pánmi vo svojom dome, ako zdôraznil Freud.  

        V živote svojom i klientov môžeme badať situácie, kedy urobíme veci proti svojej vôli, 

proti svojmu úmyslu a dokonca presvedčeniu. Niečo dokonca môže byť pre nás zároveň 

príťažlivé i neprípustné. Niektorí ľudia sú nám sympatickí, prirodzene k nim ľpieme 

a niektorí odpudiví bez toho, aby sme ich poznali. Partneri sa navzájom môžu javiť 

neodolateľne príťažlivo, nie sú schopní sa od seba vnútorne ani vonkajšie odpútať, pričom sa 

ukazuje, že postojovo a hodnotovo sú ich charaktery nezlúčiteľné. Máme citové oblasti, 

v ktorých sme zraniteľní, v ktorých sme konfliktní, zatiaľ čo niekto iný tieto situácie zvláda 

hravo.  

        Pacienti, klienti i terapeuti nevypovedajú o tom, že by v sebe niesli ešte nejaké ja, 

nejakého dvojníka, ktorý ich ovplyvňuje, ktorý ich riadi a prípadne má nad nimi svoju moc. 

Že by v sebe niesli svoje nevedomie.479 Napriek tomu sa ukazuje fenomén, že človek môže 

neslobodne prepadať veciam, ktoré ho oslovujú. Neodolá. To, čo ho oslovuje, ho má vo svojej 

moci. Prepadanie sa do depresie, do nudy, do rôznych vzťahov k sexualite, do hnevu a pod.. 

Sexualita i agresia sú zásadné pojmy psychoanalytických teórií. Človek je určený týmito 

mohutnosťami. Tento výklad, ako sme sa pokúsili ukázať z pojednania o ľudskom obraze 

človeka a sveta, vychádza z prírodovedného a príčinného ponímania psychiky človeka.480 

V ňom je človek pudený k akcii týmito určeniami, preto sa hovorí o pudoch. Ukázali sme, že 

psychodynamické a psychoanalytické koncepcie vychádzajú z filozofického horizontu, ktorý 

plne odkryli Schopenhauer a Nietzsche. Z tohto horizontu ako dôsledku Descartovho subjekt 

objektového určenia. Ukázali sme tiež, že pôvodne je človek určený ako fysis, ako pohyb, kde 

jednou z jeho zložiek je entelecheia, činná podstata smerujúca k naplneniu vnútorného účelu. 

To, čo Rogers nazýva aktualizačnou tendenciou. Fysis je ale vždy zároveň vzťahovanie sa. 

Hediegger svojou analýzou ukazuje, že horizont všetkých horizontov je celok, bytie, ktoré sa 

napĺňa a uskutočňuje skrz ľudskú konštitúciu, skrz existenciály v jeho bytí-na-svete.481 

Sexualita i agresivita sa z tohto pohľadu týkajú celého človeka a sú mohutnosťami, ktoré sú 

vždy zasadené do zmysluplného, teda zrozumiteľného rámca ľudského života. Nie sú 

izolovanými pudmi, ktoré by následne riadili človeka, ale možnosťami jeho existencie, a ako 

taký ich nemôže poprieť. Človek nemôže poprieť bytie a svet, popretie by bolo opäť ich 

prejavom. To, čo je v jeho možnostiach, je sexualitu a agresivitu slobodne žiť vo významoch, 

                                                 
479 ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza, str. 106. 
480 Daseinsanalytická literatúra ako napríklad Čálek (2004) alebo Boss (1992) prichádza k rovnakým 
skutočnostiam. 
481 HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 
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s ktorými je vždy a pôvodne spojená. Na tomto základe je prepadnutie do vecí alebo do 

neslobodných spôsobov vzťahovania sa zrozumiteľné. Existuje životná oblasť klienta, ktorú 

nežije slobodne, ale ako svojmu určeniu jej nemôže uniknúť, môže ju len určitým spôsobom 

žiť a to tak, že jej prepadá, že je voči nej bezmocný. Tak napríklad nemôže žiť nesexuálne, 

bezvzťahovo, bezdomovecky. Určite jestvujú spôsoby bytia, v ktorým človek viac alebo 

menej tieto určenia žije, ale samotnému určeniu sa nedá vyhnúť. I bezdomovectvo svedčí 

o neprítomnosti určenia domovom. Sexualita a agresivita sú vždy vecou vzťahovania sa, a ako 

také sú vždy zrozumiteľné v životnom kontexte konkrétneho človeka. Sú škálou spôsobov, 

akými sa človek môže vzťahovať. Človek je bytosťou slobodnou, telesnou, a preto vždy 

sexuálnou a jeho motiváciou je starosť. Rôzne prejavy prepadu do agresivity a sexuality sa 

ukazujú byť variáciami na tému slobody, domova a ich straty.    

        Tzv. nevedomie ako niečo, čo nás ovplyvňuje i proti našej vôli, čo nás má vo svojej 

moci, vykazuje nasledovnú charakteristiku popisovanú psychoanalýzou. Sú v ňom uchované 

obsahy, ktoré nie sú prijateľné pre vedomý život, resp. by vstupom do vedomia mohli 

spôsobiť dezintegráciu osobnosti. Z fenomenologického hľadiska tu vystupuje fenomén 

prijatia. Niečo prijať do svojho života sa zároveň ukazuje ako miera otvorenosti pre tento fakt. 

Mierou otvorenosti pritom myslíme mieru slobody sa k nejakému faktu vztiahnuť, zaujať 

slobodný postoj. Prijať i sklamanie, stratu alebo bolesť. Otázkou preto zostáva, ako sa 

dotyčnému človeku otvára jeho svet. Aký je jeho horizont porozumenia. Čo prijíma? A čo 

predovšetkým neprijíma? Ktoré vzťahové možnosti sú uzavreté a ktoré otvorené vo vzťahu, 

ktorý terapeut s klientom prežíva tu a teraz? Niečo neprijať vo svojom živote znamená 

uzavrieť sa tomu. Neprijatie životnej okolnosti je prítomné uzavretosťou k nej, pričom 

uzavretosť obnáša, že človek sa prestáva konfrontovať s tým, ako danú udalosť vidia druhí. 

Uzatvára sa ďalšiemu porozumeniu a významom, citovo i rozumovo zotrváva na pôvodnom 

stanovisku. Tým, že sa človek uzatvára spolubytiu v danej životnej udalosti, táto môže 

upadnúť do zabudnutia, ale tým upadá do zabudnutia sám človek vo svojej autenticite. Prečo 

sa upadá do zabudnutia? Pretože úzkosť z otvorenosti a z prevzatia vlastnej existencie, tj. 

z autentického citového prejavenie sa, sa zdá byť pre túto existenciu ohrozujúca až zničujúca. 

Človek, ktorý prežije traumu sa okolnostiam i zážitkom pripomínajúcim traumu vyhýba. Opäť 

sprítomnenie traumy človeka stavia pred predstavu, ktorá môže pôsobiť život a integritu 

ohrozujúco. Trauma ako i úzkosť sa potláča do zabudnutia. Avšak úzkosť je volaním do 

pôvodnej autenticity, do prevzatia svojho života. Úzkosť volá k autenticite, k otvorenosti pre 

daný zážitok, danú traumu, danú konfrontáciu, ale i porozumenie a otvorenosť. Únik z nej sa 

ukazuje ako únik zo svojej autenticity. Napokon, u ľudí s postraumatickým stresovým 
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syndrómom sa ukazuje, že vďaka nespracovanej traume mávajú pocit nezmyselnosti života 

a ich citový život sa splošťuje. Únik z úzkosti do zabudnutia je neautentická odpoveď na 

problém existencie. Z tohto pohľadu je život v nevedomí, život v odsunutí úzkosti do 

nevedomia, životom neautentickým. Skrz úzkosť človek uhýba pred sebou samým. Uhýba 

pred svojou minulosťou, a to tak, že toto uhýbanie uzamyká to, pred čím uhýbame a zároveň 

uzamyká nás samých ako uhýbajúcich.482 To je pôvod zabudnutia. Poprením nepríjemnej 

udalosti do nevedomia sa popiera človek sám ako celok. Preto môžeme v praxi vidieť, že 

klienti neprežívajú život plne, že ich city a srdcia sú v dôležitých vzťahových oblastiach 

uzamknuté. Potom sa život stáva namáhavým výkonom, ktorý unavuje a neobnovuje, ako to 

vidíme pri slobodnom a autentickom pobývaní. 

        Prijatie je prvotným životným pohybom, ktorý sa deje v našom živote, ako ukazuje 

Patočka.483 Základný vzťah k tomuto svetu spočíva v tom, že sme do tohto sveta prijatí. 

Matka je tou, ktorá dieťa prijíma do tohto sveta. Celý životný rozvrh sa následne odohráva na 

pozadí prijatia. Z neho sme živí a do neho žijeme a umierame. V umieraní sa problematika 

prijatia stáva zreteľnou. Prijatie je vecou ľudského srdca. Aký silný katarzný dopad má, 

pokiaľ terapeut prijme klienta takého, aký je. S jeho neistotami, pochybnosťami i strachmi, 

ktoré skrýval. Z takejto pôdy môže následne rásť novo a slobodne, plne. Prijatie je v podstate 

prijatím nás akí sme druhými do tohto sveta. Dieťa je odkázané na prijatie svojich rodičov. 

Miera ich otvorenosti ponecháva mieru otvorenosti prejavov dieťaťa a naopak. Niečo nimi 

môže byť vnímané ako nepatričné, nezodpovedajúce ich obrazu hodnôt a morálky, 

nezodpovedajúce ich otvorenosti svetu. Variácie na tému verejného anonyma, variácie na 

tému uzavretosti životných oblastí rodičov sú potom variáciami na tému neprijatia 

slobodných prejavov dieťaťa. Dieťa nielenže uzatvára istý okruh svojich možností, ale môže 

prijímať neslobodné možnosti svojich rodičov za svoje vlastné. Preto do tzv. nevedomia môžu 

byť odsúvané obsahy, ktoré daný človek neprijíma a ktoré súvisia s jeho najbližšími vzťahmi. 

Nevedomie však nie je inštancia vo vnútri človeka či jeho duše. Takéto poňatie zodpovedá 

prírodovedeckému poňatiu. Človek nemá nevedomie, ale skôr sa stáva nevedomým, „bytuje“ 

nevedomo.484 Byť nevedomým zároveň znamená, že človek do svojho života neprijíma niečo, 

čo k nemu patrí, a to podstatne a bytostne, pretože nevedomie sa vzťahuje k samotnému 

základu ľudskej existencie, k jeho slobode.  

        V neautentickom spôsobe existencie sa človek nenavracia k svojej bývalosti. Tá však 

zostáva a ovplyvňuje jeho nasledujúci život. Ostáva. Ako? K človeku jeho minulosť i spôsob 
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vzťahu k existencii patrí. Bývalosť je prítomná, a to spôsobom, akým sa k nej vzťahujeme, 

svojou mierou otvorenosti a slobody. Otvorenosť je „o-tvorení“, uzavretosťou sme „u-

zavretia“ či „u-zovretia“, uzatvorenosť nás zoviera do veci, ktorá je zvieraná, a to tak, že sa 

zužujú hranice  našej otvorenosti a nášho spolubytia pre danú vec a tým i veci iné, pretože 

vieme, že svet je jeden poukaz súvislostí. Nebyť otvorený pre danú vec znamená nebyť pri 

nej, nebyť v otvorenosti pre stretnutie s ňou. Nebyť prítomný pre veci, ktoré prítomné sú.  

Nevedomie pôvodne znamená, že udalosti a ľudia nášho života sú prítomní našou 

neprítomnosťou pri nich. Tak neustále môžeme zotrvávať vo svojich zraneniach, 

v opusteniach, ktoré na nás svojou prítomnosťou vplývajú, ktoré si však nepripúšťame a tým 

im aj nerozumieme. Aj keď už dávno nie telesne prítomné, zotrvávajú nedokončené, otvorené 

a nevypovedané. Dostať sa z neprítomnosti do prítomných vecí je proces, je to odkrývanie do 

neskrytosti, do alétheia nášho konkrétneho života.  

 

 

6.8 Priestorovosť a telesnenie vzájomného vzťahu 

 

        Ukázali sme, že človek ako Dasein je otvorenosťou a zároveň stojí v otvorenosti 

pôvodnej, v Lichtung, ktorá túto otvorenosť umožňuje a zároveň ktorá dovoľuje stretávať sa 

s vecami tohto sveta u spoločných významov. Na základe tejto ontologickej priestorovosti, 

bytostného zážitku priestoru, je možné tento priestor pomenovať a uchopiť. V reči i vo fyzike. 

Ide v prvom rade o priestor zmyslu, blízkosť či vzdialenosť vecí k nám. I priestorovosť 

duševného života je v psychológii i v psychoterapii pomenovaná vedeckým jazykom. Fóbie 

akéhokoľvek druhu sú zrozumiteľné práve na základe ontologickej priestorovosti, na základe 

duševnej skúsenosti toho, ako veci, s ktorými sa daný klient stretol, boli priliehavo blízko či 

ďaleko jeho slobodnému a autentickému životu. Jeho domovu, jeho telu, jeho vine a pod.. 

Klaustrofóbia ako strach z uzatvoreného priestranstva sa tak môže ukázať na pozadí 

skúsenosti, že pre klienta bol príliš zúzkostňujúci pocit prílišnej tesnosti. Môže sa ukázať i na 

pozadí toho, že človek naopak nemá rozvinutú možnosť blízky priestor unášať. Možností je 

veľa a ich interpretácia závisí od jedinečného životného príbehu klienta ako i jedinečného 

vzťahu s terapeutom, v ktorom sa vzájomné súvislosti odkrývajú. Situácia ako klaustrofóbia, 

je pôvodne nezrozumiteľná. Avšak ontologicky sa ukazuje, že to, čo situácie a zážitky 

prepája, je spoločný zmysel týchto situácií. 

        V prirodzenej psychoterapii je priestorový predovšetkým vzťah. V spôsobe vzťahu sa 

odkrýva bytostná priestorovosť terapeuta i klienta. Čím otvorenejší je terapeut, tým viac môže 
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prežívať, a to i telesne, priestorovosť svojho klienta. Prežívať priestorovosť klienta zároveň 

znamená byť na neho naladený. Nálada je to, čo nám odkrýva tento svet. Empatia je náladou 

otvorenosti, do ktorej vpúšťame a v ktorej sa nám otvára svet druhého. Terapeut je v tejto 

otvorenosti plne, a to i svojim telesným prežívaním. Čo to znamená? Telo je otvorené situácii, 

telom sa „dotýkame“ významov i sveta druhého človeka. Nekončí pokožkou, ako sme to 

spomenuli, je ukotvené v reči a reč dosahuje až ku kozmu. Prežívať vzťah telesne znamená 

prežívať vzájomnú reč a prežívať reč klienta. Prakticky to znamená, že pokiaľ klient vysloví 

slovo vzťahujúce sa k určitej téme, toto slovo v sebe môže niesť významnú prežitú 

skutočnosť. Slovo sa terapeuta dotýka, prežíva ho telesne, a to napríklad tak, že sa zachveje, 

že sa napne, že ho zovrie v hrudi, že sa mu stiahne hrdlo, že ožije alebo naopak má tendenciu 

zaspávať. Prežité významné slovo môže byť postrehnutím významnej oblasti vzťahu, ako 

i klientových (či terapeutových) skúseností. Platí to aj naopak, terapeut svoje vyslovené slovo, 

vety prežíva. Tak môže telesne cítiť, že jeho slová nie sú doliehajúce, že sú prázdne, alebo 

naopak, že nesú živý odkaz. Prežíva a telesní zároveň atmosféru vzťahu a stretnutia. Telesní, 

ako sa vzťah a reč oboch dotýkajú, ako im obaja rozumejú, čo sa následne potvrdzuje 

v slovnej reči. Telo má k reči prvotne. Ukázali sme, že reč nie je len slovná, ale v prvom rade 

je to prejav bytia. Bytie samo prehovára, je rečou. Telo prežíva túto reč bezprostredne. Bez 

prostriedku slov, ktoré sú potrebné pre patričný odstup a porozumenie, pre ľudskú slobodu. 

Preto je veľkým prínosom pomenovanie telesných pocitov terapeutom. To, čo je na sedení vo 

vzťahu prítomné sa pomenúva, prináša odstup a tak slobodu k tomu, aby klient zaujal vlastný 

postoj. Tak napríklad terapeut pomenuje napätie, ktoré vo vzťahu cíti, pomenuje radosť 

i smútok, ktoré telesne prežíva. Zároveň môže pomenovať nové možnosti, ktoré telesná reč 

prináša, zárodok sexuality, ocenenie príťažlivosti, i voľnosť, ktorú vo vzťahu môže cítiť.  

        Telesné prežívanie vzťahov i slov je možné len vďaka tomu, že človek je Dasein, je 

časová bytosť. Znamená to zároveň, že je možné i prežívanie minulosti i budúcnosti 

v konkrétnej prítomnosti, ktorá ich otvára. Je možné skrz klientovo slovo, výraz a reč prežívať 

i jeho najbližšie vzťahy. V emočne nabitom slove, ktoré terapeut živo telesní,  sa môže 

odkrývať možnosť minulých i budúcich vzťahov, ktorá volá terapeuta k tomu, aby si 

predstavil seba v pozícii nejakého klientovho blízkeho človeka, a sprostredkoval mu 

skúsenosť z tohto pohľadu ako i skúsenosť v nových možnostiach. Telo totiž vypovedá 

i o tom, čo chýba, po čom túži, čo potrebuje, čo by pomohlo.  

        Charakter telesnosti ako prejavu možnosti sa stretnúť s klientom a s vecami tohto sveta, 

sa prejavuje vo formách otvorenosti a uzavretosti. Uzavretosť ako i úzkosť sa prejavuje 

zároveň pociťovaním uzavretia telesného. Človek sa chráni, neotvára sa rôznorodému 
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bohatstvu významov, ktoré ho oslovujú. Nevníma neistoty druhých, nevníma ako druhí práve 

teraz cítia a premýšľajú, nevníma, kde sú a čo prinášajú do tu a teraz. Naopak, jeho telo je 

stiahnuté, uzatvorené do ochrany svojho ja. V prípade otvorenosti sú telesne prežívané 

významy, ktoré zo spoločnej situácie vzchádzajú. Otvárajú sa možnosti, ktoré sa ponúkajú 

a pýtajú sa po naplnení. Čo si pýta tento vzťah? Po čom volajú možnosti, ktoré sa vďaka našej 

živosti teraz a tu otvorili? Vec sa akoby sama deje, rozvíja. V otvorenosti i telesnenie sa 

prežíva ako otvorené. Človek cíti atmosféru, cíti otvorený priestor, cíti spoločenstvo i jeho 

možnosti. Prekračuje svoje vlastné hranice v uvoľnení pre veci, ktoré vždy prehovárajú. A to 

v tej chvíli telom obsiahne. Terapeut vo svojej otvorenosti preto telesne môže obsiahnuť 

atmosféru vzájomného vzťahu i spoločenstva, v ktorom práve je. Človek tak telesne môže 

obsiahnuť atmosféru miesta, v ktorom pobýva. Napokon i atmosféru sveta ako svojho 

domova. Spoločne prežívané významy spoločne živej veci môžu byť tak silné, že dvaja ľudia, 

ktorí sú si zároveň fyzicky neprítomní, môžu mať v rovnakom čase rovnakú či podobnú 

potrebu sa jeden druhému ozvať a zavolať si. Napojenie môže byť tak výrazné, že i významná 

udalosť, ako napríklad smrť ale i prítomnosť druhej osoby, ktorá fyzicky prítomná nie je, 

môže byť druhým z partnerov pociťovaná. Druhý človek môže živo prehovárať i vo svojej 

neprítomnosti.  
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7 ZÁVER 

 

        Predkladaná práca pojednáva o prirodzenom svete ako o psychoterapeutickom 

a psychologickom probléme. Ukázali sme, že prirodzený svet, svet našej skúsenosti, nášho 

prirodzeného prežívania, svet predvedecký, je psychoterapeutickým a psychologickým 

problémom. Psychoterapia ako dejinne pomerne nový odbor totiž vychádza z rozštiepeného, 

subjekt objektového rozvrhu tak, ako nám ho zadefinoval Descartes, pričom tohto východiska 

si nie je vedomá. Nereflektuje ho, a pokiaľ áno, ukazuje sa, že mu nerozumie. 

Psychoterapeutický problém je, že psychoterapia, vychádzajúc zo subjekt objektového 

rozvrhu, chce uchopiť ľudské bytie. Tým sa ale dostáva do vnútorného rozporu. Uchopuje 

ľudskú dušu z rôznych teoretických smerov a prístupov a tento proces, ako sa ukazuje, stále 

nekončí. Z tohto dôvodu sme sa v práci snažili ukotviť ontologické východisko. Východisko, 

ktoré vychádza z bytia ako takého. Išlo nám o samotné predpoklady bytia a teda 

i psychoterapie. Nadviazali sme na Husserlovu fenomenológiu a následne Heideggerovu 

fundamentálnu ontológiu, aby sme následne rozpracovali ich dôsledky pre daseinsanalýzu. 

Sme presvedčení, že pokiaľ má psychoterapeutická práca  zodpovedať ľudskej prirodzenosti, 

musí byť sama ukotvená na adekvátnych filozofických a ontologických základoch.  

        Aby sme tieto základy v práci ukotvili, zamerali sme sa na dejinné poňatie človeka tak, 

ako nám ho sprostredkúva filozofia. Dejinné poňatie tu nie je historickým sumárom. Človek 

je bytosť času, otázok a rozhodnutí. Dejiny nám majú priblížiť korene prirodzeného sveta 

a prirodzenej skúsenosti, ktorá je ukotvená v reči. Preto sme dali v práci dôraz na etymológiu 

slov. Dejiny nám ukazujú, aký je ontologický základ a určenie ľudskej prirodzenosti a taktiež 

poukazujú na to, ako sa v priebehu dejinných rozhodnutí mení celý charakter ľudského 

myslenia a cítenia, porozumenia tomu, čo jest bytie, svet a celok. Ukázali sme, že korene 

psychoterapie nespočívajú len v metódach liečby ľudskej duše či v jej popise, ako nám to 

prezentuje súčasná história psychológie a psychoterapie, ktorá má mimochodom charakter 

doplnku k súčasnej psychológii a psychoterapii. Korene spočívajú predovšetkým v starosti 

o dušu, v starosti o ľudskú otvorenosť a slobodu, v starosti o celok človeka a sveta. Z tohto 

pohľadu napríklad u Hippokrata nevidíme primárnu dôležitosť jeho prínosu pre psychológiu 

v jeho delení ľudského charakteru, ale predovšetkým v jeho náhľadoch na ľudskú 

prirodzenosť, ovplyvnených Hérakleitom. Starosť o dušu je starosť o bytostné otázky, do 

ktorých človek vstupuje práve preto, aby nahliadol pravdu svojho života a aby sa pravdivo žiť 

naučil. Výchova a psychoterapia majú svoj základ v tejto starosti, v dejinách idú vedľa seba 

a navzájom sa doplňujú.  
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        Starosť o dušu sa ukázala predovšetkým ako starosť o celok, teda starosť o zmysel. Náš 

život sa odohráva v celkoch. Výchova ako i psychoterapia, i keď oboje v sebe nesú odlišnosti 

náležiace práve im, sú tu povolaním k poukazovaniu na neho a umením učenia sa k celku sa 

vzťahovať a žiť z neho. Oboje prinavracajú človeka k celku jeho života, k slobodnému 

a pravdivému pobývaniu na svete. Ukázali sme, že ponímanie celku človeka a sveta sa 

dejinne menilo a v súčasnosti sa ukotvilo v subjekt objektovom rozvrhu. Ten je 

charakteristický jeho stratou, respektíve jeho zabudnutím. Pravda života sa preniesla do stále 

overiteľnej istoty, do techniky a moci ukotvenej v subjekte. Preto je v psychoterapii, 

v psychológii i vo výchove dôraz kladený na vedecký výskum a z neho potvrdzujúce teórie. 

Istotou je teória a z nej vychádzajúca metóda, oboje hrajú v psychoterapii zásadnú úlohu. Ich 

riziko však spočíva v redukcii ľudskej skúsenosti, v prekročení hraníc ľudského prežívania, 

bezpečia i dôstojnosti. Napokon, ukázali sme, že pre psychoterapiu určenie i tak významných 

skutočností ako sú teória a technika, zostáva nereflektované, avšak nanajvýš používané. 

        Problematika bytia je prítomná v psychoterapii viacmenej od jej počiatku, avšak žiadny 

zo psychoterapeutických systémov okrem daseinsanalýzy nemá ontologický základ. 

Psychoterapeutický systém je vystavaný na skúsenosti jej tvorcu, ktorý túto skúsenosť 

následne potvrdzuje rôznymi filozofickými interpretáciami. Ukázali sme, že spôsob kultúry 

danej doby, teda i porozumenia, myslenia a prežívania, vychádza predovšetkým z filozofie. 

Reflexia, ktorá by opätovne spájala vedu a filozofiu, chýba. Medzi filozofiou 

a psychoterapiou, ako i medzi vedou a filozofiou, sa tak ukazuje priepastný rozdiel. Veda 

i psychoterapia z nej vychádzajú, avšak nereflektujú ju. Ukázali sme, že i  humanisticky 

orientovaná psychoterapia, ktorá fenomenológiu či subjekt objektový rozvrh reflektuje, jej 

dostatočne nerozumie. Jej prístup k človeku je intuitívne založený na bytí, avšak vo svojich 

teóriách ho nemá filozoficky ukotvené. Objavy o ľudskej duši v podaní humanistických, ale 

i psychoanalytických či iných terapeutov, pritom môžeme badať už v myslení antiky. To, čo 

objavujú a prinášajú, je dávno ukotvené v ľudskom určení, ktoré poodhalilo grécke i židovsko 

kresťanské myslenie. Východisko problematiky prirodzeného sveta v psychoterapii vidíme 

v poznaní svojich koreňov. Problém nespočíva v technike a v používaní metód. Kognitívne 

behaviorálna psychoterapia ako i iné viacmenej štrukturálne psychoterapie preukázali 

a preukazujú svoju účinnosť a pomoc. Nebolo by namieste podrobovať ich bezhlavej a 

neoprávnenej kritike. Problém techniky a metódy spočíva v tom, ako sa používajú 

a predovšetkým, z akej pozície sa používajú. Nebezpečné je, pokiaľ si teória i terapeut 

osvojujú nárok na pravdu a z tohto nároku teóriu i metódu aplikujú. To platí pre akýkoľvek 

typ psychoterapie, či systémový alebo existenciálny. Dejinne sa opakovane ukazuje, že 
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zdrojom indoktrinácie a ohrozenia slobody je mocenský postoj, hybris, pýcha. Z pozície moci 

sa vytráca rešpekt pre danú vec, vytráca sa možnosť vzájomného bytia u spoločnej veci 

a naopak pribúda tlak, hodnotenie, poúčanie a zúženie pohľadu. Vedomie svojich kultúrnych 

koreňov prináša v tomto smere pokoru, že veci môžu byť inak, v iných širokých a bohatých 

možnostiach.485 Prináša sebapoznanie, voľnosť i rozhľad, väčšiu slobodu možností a väčší 

príklon k svojmu základu. Napokon, sloboda nie je príťažlivá len voľnosťou, odpútaním sa od 

neslobodných väzieb, ale predovšetkým je tu pre to, aby sme sa v nej mohli k tomuto základu 

obrátiť.   

        Vychádzajúc z ontológie, v práci sme podali stručný prehľad problematiky Dasein, 

ľudského bytia-na-svete, aby sme následne uvažovali o dôsledkoch tejto analýzy pre 

prirodzenú psychoterapiu. Ukázali sme, že Dasein je v rámci fundamentálnej ontológie 

primárne temporalitou, je časom, starosťou i priestorom a prislúchajú mu i ostatné 

existenciály. Vďaka takémuto bytostnému určeniu je možné stretávať sa s vecami, ľuďmi i 

udalosťami tohto sveta vo svojich bytostných možnostiach. Stretávať sa u vecí samých. 

Psychoterapia ako starosť o dušu je taktiež časová. Je starosťou o slobodné bytostné 

možnosti, je starosťou o klientovo „môcť byť sebou“, pričom táto starosť sa primárne 

odohráva vo vzťahu medzi klientom a terapeutom, resp. ostatnými členmi skupiny na pozadí 

starosti o svoje bytie. K psychoterapii neodmysliteľne patrí celok, je starosťou o celok.  

        Pokúsili sme sa ukázať, že na ontologickom pozadí sú zrozumiteľné i také skutočnosti 

ako nevedomie či prenos, ktoré však v psychoanalytických či iných terapeutických smeroch 

zostávajú ukotvené viac alebo menej ešte v  prírodovednom ponímaní. Ukazuje sa, že všetky 

psychoterapie vychádzajú z fenoménov prirodzeného sveta, všetky viac alebo menej preto 

preukazujú svoju účinnosť, ich porozumenie svetu a človeku a tým pádom aj ich reč a kultúra 

však zotrvávajú nereflektované v subjekt objektovom určení.    

 

  

 
 

 

 

 

     
                                                 
485 Podobne pokoru a rešpekt prináša poznanie druhého človeka ale i seba samého. Druhý je poznaný vo svojich 
životných trápeniach a ťažkostiach, v rozhodovaniach, strachoch i úsilí, ktorým im vzdoroval, vzdoruje a zvláda. 
V nesení svojho života a údelu. I sebapoznanie odkrýva seba samého ako hodnotnú bytosť, ktorá v najhlbšom 
vnútri túži po rešpekte, opore, uznaní, láske a prijatí.  
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Summary 

 

Psychoterapia ako výchova k autenticite. Prirodzený svet ako 

psychoterapeutický problém 

Psychotherapy as education for authenticity. The Life – world as a psychotherapeutic 

problem. 

Mgr. Mgr. Michal Slaninka 

 

        This dissertation thesis called Psychotherapy as education for authenticity, Life – 

world as a psychotherapeutic problem deals with relation between psychotherapy, 

education and philosophy. We consider Life - world as a psychological and psychotherapeutic 

problem. The term Life - world  comes from Edmund Husserl’s phenomenology. It’s the 

world of our experience without theoretical reflection, without theoretical constructs. The 

word natural, naturalness is derived from the Greek word fysis. Fysis means movement, 

spontaneity, intimity. It doesn’t mean only a physical move but mainly a mental move, a 

move of the soul, ability to grow, to fill our possibilities and to be ourselves. It’s one of the 

main claims in psychotherapy. But natural world misses when we interpret it because of 

theoretical constructs. That’s why we accept Martin Heidegger’s theory called fundamental 

ontology in our work. Heidegger says that the world that we live in is a unit of things and 

people. We live in a world of sense. Hence people and things are always in relations. The 

philosophy of René Descartes canceled these relations. Constructivism and positivism are 

consequences of Descartes’ division of our world into so-called subject - object figure. 

Foundations of psychotherapy and psychology come from the subject - object figure. The 

claim of our work is to show that psychology and psychotherapy forgot about their 

philosophical foundations. 

        We divided our work into several parts. In the first two parts we try to indicate how 

dividing of our world was created because the world was originally a unit in our history. We 

can see it in myths. People lived under will of gods. Greek people lived under order of Plato’s 

ideas. In the Middle Ages communities lived under laws of God. A radical change comes in 

modern times. The presence of God or ideas isn’t provable. True is what can be verifiable. 

And it’s Descartes’ clear and bounded (clare et distincte in latin). True is what we can 

measure. We can measure other people, other man is object for us, but the relations miss. 

        In the third part we deal with similarities and differences between education and 

psychotherapy. We show that education and psychotherapy have common traits. 
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        In the fourth part of work we deal with consequences of Descart’s philosophy on 

psychotherapy. The method for this philosophy is primary. We deal with evolution in 

psychology of personality. We deal with Freud’s psychoanalysis and about Nietzsche’s 

influence on him. We deal with theory of Jung and Fromm and with their opinions on human 

beings. We describe Rogers’ and Frankl’s theory too. But only one psychotherapeutical 

system has philosophical foundation and it’s Medard Boss’ daseinsanalysis. 

        In the fifth part we deal with main basis of Husserl’s phenomenology and Heidegger’s 

theory and their consequences on daseinsanalysis. According to Heidegger we are interested 

in our being, so we have to care about it. Finally, we always somehow understand our being. 

Heidegger says about way of being and about meaningfulness of being. Man is defined as 

being – in – the - world. The world is full of meaning and our task is to know this meaning 

and to behave authentically in accordance with ourselves.  

        In the sixth part of work we deal with principles of natural psychotherapy. We describe 

daseinsanalytic psychotherapy as the education to authenticity. Naturalness, spontaneity, 

freedom and authenticity are claims. In this sense we describe education as an opening of 

possibilities how to be ourselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 259
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