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Abstrakt (česky) 
 
Cílem této práce je srovnat pojetí existenciálů rozvrhu a vrženosti u Martina 
Heideggera s dichotomií volního a ne-volního Paula Ricoeura jakožto dvou 
pokusů o vyjádření situace lidské svobody. V centru zájmu tohoto srovnání stojí 
pojetí svobody, jíž lidská bytost podle obou autorů sice disponuje, avšak nikoli 
neomezeně, nýbrž vždy limitovaně, přičemž vrženost a ne-volní jsou právě oněmi 
limitami, kterými je naše svoboda ohraničena. Kromě toho, že oba autoři pojímají 
téma svobody do jisté míry analogicky, je jejich srovnání legitimizováno 
skutečností, že Ricoeur na Heideggera navazoval a v některých ohledech se jím 
inspiroval. Vedle zkoumání analogií a styčných bodů obou koncepcí budou 
tematizovány též jejich rozdíly a změny, jež pojetí lidské svobody mezi 
Heideggerem a Ricoeurem doznalo. Toto zkoumání by mělo napomoci k osvětlení 
povahy lidské svobody, díky níž je nám otevřeno pole možností, ze kterých si 
můžeme volit, avšak které je vždy omezováno ne-volními prvky ležícími za 
hranicí toho, co je v naší moci jakkoli ovlivnit. Východiskem tohoto srovnání 
bude Heideggerovo pojetí svobody rozvinuté v díle Bytí a čas a Ricoeurova 
koncepce svobodné vůle obsažená v jeho Filosofii vůle I. 
 
 
 
 
Abstract (in English): 
 
The aim of this thesis is to contrast Martin Heidegger’s concept of projection and 
thrownness with Paul Ricoeur’s dichotomy of the voluntary and the involuntary, 
both of which attempt to describe the state of human freedom. The concept of 
freedom is the focal point of this comparison. According to both Heidegger and 
Ricoeur, human beings posses freedom that is limited by thrownness and the 
involuntary and both philosophers approach this problem analogically. It is also 
important to note that Ricoeur built on Heidegger’s foundation and was inspired 
by some of his ideas. Not only will this thesis explore the analogies and main 
points of Ricoeur’s and Heidegger’s concepts, it will also demonstrate what 
changes the concept of human freedom underwent. This should help shed some 
light on the nature of human freedom which opens a wide range of options to 
choose from, although it is always limited by involuntary elements. The 
comparison will be based on Heidegger’s concept of freedom which he described 
in his book Being and Time, and Ricoeur’s concept of free will which he 
discussed in Philosophy of the Will I. 
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1. Úvod 

 
(i) 
 
 V této práci bych se chtěl pokusit nastínit odpověď na otázku, kde končí 
lidská svoboda. Ze samotné otázky je patrno, že zkoumání vychází z těchto 
předpokladů: 1) nějaká forma lidské svobody existuje, 2) tato lidská svoboda není 
neomezená. 
 Nejprve bude třeba říci, co je svobodou míněno a poté se pokusíme ukázat, 
čím by zmíněné předpoklady mohly být ospravedlněny. Svoboda, jak jí rozumím, 
je možnost člověka určovat sám sebe v čase. Ona schopnost, která nám tuto 
svobodu umožňuje a díky které nejsme určováni pouze vnějšími silami, na které 
bychom neměli žádný vliv, je naše vůle. Prozatím nemohu vůli přesně definovat, 
avšak její důležitost pro svobodu lidské bytosti bude vyvstávat v průběhu celé této 
práce. Jakkoli však člověk disponuje vůlí a může díky ní sám sebe určovat, tj. 
nahlížet svoje možnosti a ty pak podle vlastního uvážení realizovat, není tato jeho 
schopnost neomezená, nýbrž je limitována jistými podmínkami, které jsou pro 
určování člověka důležité, na které však nemá sám žádný vliv. 
 Za svobodného, ač limitovaně, pokládám člověka z toho důvodu, že je 
možné spatřit nesčetně mnoho příkladů skutečnosti, že lidé disponují něčím, co je 
vůle, jejímž prostřednictvím – resp. prostřednictvím volních aktů – pak sami sebe 
určují. Odvolávám se na naši vnitřní zkušenost svobody, při níž v sobě zakoušíme 
potenci k mnoha činům, které se můžeme rozhodnout realizovat či nikoli. Máme 
například schopnost promlouvat, můžeme pohybovat svým tělem, můžeme 
vynakládat úsilí k tomu, abychom dosáhli nějakého ušlechtilého cíle či nějaké 
vnitřní ctnosti. 
 Přesto však nelze vykonat vše, co člověku může přijít na mysl. Jsou zde 
jisté momenty, jimž jsem vždy při svých volních úkonech podřízen a jež mi 
neumožňují vykonat jakýkoli volní čin. Jestliže jsem němý nebo mám zalepená 
ústa, nemohu promluvit. Jestliže jsem ochrnutý, nemohu pohybovat svým tělem. 
Jestliže mi mé duševní schopnosti nedovolují vnímat ušlechtilé cíle či neumožňují 
chápat pojem jako „ctnost“, případně nejsem schopen vyvinout dostatečné úsilí 
k jejich dosažení, nemohu ušlechtilého cíle ani ctnosti doopravdy dosáhnout. Tím 
pouze nesystematicky připomínám několik z těch momentů, pro které Paul 
Ricoeur používá výraz „ne-volní“ a které mají ilustrovat, že naše svoboda je 
skutečně limitovaná. 
 
(ii) 
  
 Z řečeného tedy vysvítá, že člověk je bytostí disponující omezenou 
svobodou. V této práci bych se chtěl věnovat onomu předělu mezi tím, co do naší 
svobody spadá, a tím, co naopak naši svobodu omezuje a co musíme přijmout 
jako danost. K nalezení této hranice jsem se rozhodl využít dva autory: Martina 
Heideggera, zejména jeho dílo Bytí a čas, a Paula Ricoeura, konkrétně jeho 
Filosofii vůle.  
 Oba tito autoři si v nějakém smyslu položili podobnou otázku. Oba 
zavedli pojmy, jimiž se snažili aspekty svobody a jejích omezení vystihnout: Pro 
Heideggera se lidská svoboda realizuje v rozvrhu a omezuje ji vrženost. Ricoeur 
na Heideggera částečně navázal, avšak místo fundamentální ontologie, o kterou se 
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pokoušel Heidegger, se soustředil na fenomenologický popis lidské vůle, při němž 
je značná pozornost věnována proplétání volního a ne-volního momentu. Právě 
tyto pojmy pro něj vystihují moment svobody a jejích omezení. 
 Postup obou autorů je v mnohém odlišný. Heidegger své úvahy rozvíjí v 
rámci fundamentální ontologie, jejímž prostřednictvím se pokoušel najít smysl 
bytí. Po tomto smyslu, jak se ukáže, je třeba se tázat u bytí, které je na tomto bytí 
zainteresované, tedy u pobytu, což je termín, jímž je ve fundamentální analýze 
označen člověk. K jeho situaci patří, že bytí nějak rozumí, a je tudíž schopen 
podat jeho výklad. Při zkoumání pobytového jsoucna, pobytu, pak Heidegger 
narazil i na otázku jeho svobody a jejích mezí. Pojmy rozvrh a vrženost souvisí 
právě se svobodou a podmínkami, do nichž je situovaná. Téma svobody tedy není 
ústředním motivem Bytí a času. Přesto však je možné získat ze čtení tohoto díla 
poučení o povaze naší svobody a jejích hledaných hranicích. 
 Jinak postupuje Paul Ricoeur ve Filosofii vůle I. Od samého začátku jej 
zajímá lidská vůle a její splétání s ne-volním momentem. Cílem celé koncepce je 
ukázat člověka jako svobodnou, ač ve své svobodě omezenou bytost. 
Ricoeurovým záměrem bylo fenomenologicky popsat celý volní proces, tj. jak 
lidská bytost sama sebe určuje od svolení s určitým motivem, přes úsilí až 
k samotnému pohybu těla. Volní úkon je na všech těchto úrovních odkázán na ne-
volní podmínky. Některé z nich se později ukáží být nezávislé na kterémkoli 
konkrétním volním činu a přímo spjaté s lidskou existencí jako takovou. Přesto 
má lidská vůle možnost vposled svolit, a tím svoji svobodu stvrdit i navzdory 
těmto ne-volním podmínkám, na něž je vázána.   
 
(iii) 
 
 Ve své práci se tedy pokusím prozkoumat díla obou autorů a postupně 
zmapovat, co nám výsledky jejich analýz říkají o povaze a hranicích naší 
svobody. Na konci se pak pokusím porovnat, čím se obě koncepce liší a v čem se 
naopak doplňují. Výsledkem by pak mělo být nastínění odpovědi na položenou 
otázku: Kde končí naše svoboda a jak je možné tuto hranici vyjádřit v pojmech? 
 Tato práce bude mít tři hlavní části. V první představím Heideggerovu 
dichotomii rozvrhu a vrženosti z Bytí a času v rámci širšího rámce jeho pojetí 
lidské existence. V části druhé vyložím Ricoeurovo pojetí volního a ne-volního na 
pozadí celého procesu volního rozhodování, jak ho představuje ve své Filosofii 
vůle I. Ve třetí části práce pak obě koncepce porovnám a poukážu jak na ty jejich 
aspekty, které jsou u obou myslitelů podobné, tak na ty, jimiž se od sebe odlišují. 
Výsledkem je zhodnocení přínosu obou myslitelů pro zodpovědění položených 
otázek a slučitelnosti či návaznosti obou koncepcí. 
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2.  Heideggerova dichotomie rozvrhu a vrženosti  
 
(i) Heideggerovo Bytí a čas 
 
 Jak bylo řečeno v Úvodu, je prvním z vybraných autorů, o něž hodlám 
opřít svá zkoumání otázky lidské svobody a jejích omezení, Martin Heidegger, a 
zejména jeho dílo Bytí a čas. Nyní proto stručně projdeme cestou zkoumání 
tohoto díla, v jehož rámci otázka svobody vyvstala, a představíme si pojmy, jimiž 
jsou svododa a její meze vystiženy.  
 
(ii) Záměr Bytí a času 
 
 Záměrem Heideggerova raného projektu Bytí a čas je znovu položit a 
zodpovědět otázku po smyslu bytí, což se dle jeho názoru od antiky nikomu 
správně nepodařilo. Filosofové po staletí zastávali nějakou formu názoru, že bytí 
je tak samozřejmé, že mu každý rozumí, a proto jej není třeba definovat (nebo to 
snad ani nelze), neboť se jedná o tak základní pojem, že by bez jeho znalosti 
nebylo možné definovat ani nic jiného. Heidegger se naopak domníval, že otázka 
po bytí je nejen nesamozřejmá, nýbrž je dokonce temná a nezodpovězená, 
přičemž její důležitost má pro filosofii klíčový význam1. Pokládal otázku po bytí 
za klíčovou i pro pevné založení vědeckých disciplín, jejichž pojmy nejsou bez 
vyřešení otázky po bytí dostatečně založeny a ospravedlněny. Porozumění smyslu 
bytí je proto dle Heideggera nezbytnou podmínkou pro konstrukci jakékoli 
ontologie i jakékoli vědy2. 
 Na bytí se můžeme tázat sami sebe, neboť jsme nadáni schopností mu 
nějakým způsobem rozumět.  
 

„Co ,bytíʻ znamená, to nevíme. Ale už když se ptáme: ,co 
je bytí?ʻ, pohybujeme se v jistém porozumění tomuto ,jeʻ, aniž 
bychom mohli pojmově fixovat, co toto ,jeʻ znamená“.3 
  
Právě proto je třeba naše porozumění bytí považovat za vágní, neboť na 

otázku „co je bytí“ zpravidla nedovedeme přesně odpovědět. Používáme predikát 
„je“ intuitivně jako přirozenou součást našeho jazyka. Explicitní porozumění bytí 
je však ztíženo filosofickou tradicí, která, ač o to usilovala, bytí nevykládala 
správně. Dle Heideggera totiž nedokázala správně odlišit bytí od jsoucna, a proto 
se pravého porozumění bytí nedobrala. Rozhodl se proto vytvořit nový pojmový 
aparát, jehož pomocí lze explikovat přímo bytí samo. 
 Bytí však lze zkoumat pouze u něčeho (či na podkladě něčeho), co samo 
bytím není, tedy u jsoucna, a proto u něj každé tázání po bytí musí začít. Přitom 
existuje jedno význačné jsoucno, které bytí rozumí (byť mnohdy pouze průměrně 
a neurčitě4) a je schopné se na toto bytí samotné zeptat: A tímto jsoucnem je 
člověk. Explikaci bytí se tedy Heidegger rozhodl provést analýzou 

                                                
1 M. Heidegger, Bytí a čas, § 1, str. 18-19. (2008) Oikoymenh Praha.  
2 M. Heidegger, Bytí a čas, § 2, str. 27. 
3 M. Heidegger, Bytí a čas, § 2, str. 20. 
4 M. Heidegger, Bytí a čas, § 2, str. 24. 
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(zprůhledněním5) člověka, neboť od otázky po bytí člověka je možné přejít 
k otázce po bytí vůbec.  
 Člověk neboli pobyt6 se k tomuto účelu hodí pro svoji ontickou 
význačnost: Na rozdíl od jsoucen, která se pouze vyskytují, je pobyt bytostně 
určen tím, že mu jde o jeho bytí, že má ve svém bytí vztah k tomuto bytí 
samotnému7. Pouze člověk tedy existuje, neboť existence je, na rozdíl od pouhé 
výskytovosti, bytím, ke kterému se pobyt vždy vztahuje. K tomuto bytí se pobyt 
vztahuje jako k jistým možnostem, „jak sám sebou být, či sebou samým nebýt.“ 
Druhá přednost pobytu je ontologická: S tím, jak se pobyt vztahuje ke svému bytí, 
vždy zároveň „tomuto svému bytí nějak rozumí“.8 Díky tomu ovšem pobyt 
rozumí i bytí jsoucna, které samo charakter pobytu nemá, je nadán rozuměním 
ostatnímu jsoucnu, v němž se nachází a do kterého je zasazen9.  

Heidegger nakonec dospěl k názoru, že smyslem bytí pobytu je časovost, 
neboť jen díky času člověk bytí rozumí a vykládá je10. Ke smyslu bytí jako 
takovému se proto dle Heideggera můžeme dobrat správnou explikací fenoménu 
času. Pouze se zřetelem k němu je totiž bytí uchopitelné. Celá předchozí 
filosofická tradice (od Aristotela po Kanta) si tohoto sepětí bytí s časem nevšimla, 
a proto nemohla otázku po bytí zodpovědět správně, neboť jí chybělo porozumění 
fundamentální ontologické funkci času, který sám vytváří horizont porozumění 
bytí. 
 
(iii) Metoda použitá v Bytí a čase 
 
 Heidegger v Bytí a čase traktuje otázku po bytí za pomoci 
fenomenologické metody, jejíž počátek nachází v Logických zkoumáních 
Edmunda Husserla11. Ontologie je pro Heideggera disciplína, která má „odstínit 
bytí od jsoucího a explikovat bytí samo“12. Fenomenologie pro něj neznamená 
nějaký filosofický směr, ke kterému by se přiklonil, nýbrž metodu, jež se 
k vypracování fundamentální ontologie hodí. K pochopení způsobu, kterým 
Heidegger fenomenologickou metodu užívá, je třeba nejprve objasnit, jak ji on 
sám v Bytí a čase vykládá a interpretuje. Východiskem je výklad obou součástí 
slova „fenomenologie“: totiž „fenomén“ a „logos“. Heideggerova definice 
fenoménu zní: fenomén je „to, co se ukazuje samo o sobě, co je zřejmé“13 – nikoli 
tedy to, co svým jevením poukazuje na něco jiného či co se jeví, avšak jinak, než 
jaké to je samo o sobě14. Logos jako druhé slovo ze složeniny interpretuje 
několika způsoby, přičemž za nejdůležitější lze pokládat následující výměr: Logos 
je to, co nechává vidět nebo pojímat jsoucno15. Logos se tradičně překládá jako 
řeč, avšak spíše než řeč sama je logos tím, co odkrývá, o čem je řeč. U logu 
zároveň vyvstává otázka jeho pravdivosti. 

 

                                                
5 M. Heidegger, Bytí a čas, § 2, str. 23. 
6 Výrazem „pobyt“ chce Heidegger vyjádřit, že člověk má význačný vztah k bytí. 
7 M. Heidegger, Bytí a čas § 3, str. 28. 
8 M. Heidegger, Bytí a čas § 5, str. 32. 
9 M. Heidegger, Bytí a čas § 3, str. 29. 
10 M. Heidegger, Bytí a čas § 5, str. 34-35. 
11 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 55-56. 
12 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 44. 
13 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 45. 
14 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 48. 
15 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 51. 
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„Aléthein řeckého logos, být pravdivý ve smyslu aléthein, 
znamená: vyjmout jsoucno, o kterém je řeč, v legein jako 
apofainesthai z jeho skrytosti a nechat je jako neskryté (aléthes) 
vidět, odkrýt je.“16 

 
Logos tedy umožňuje vidět, postřehovat a pojímat jsoucno. V tomto 

smyslu je tedy rozumem. Dále však znamená základ toho, co oslovujeme, 
hypokeimenon, takže je základem a důvodem. Nakonec se tedy logos ukáže být 
tím, co se stalo viditelným skrze vztah k něčemu jinému, což z něj zároveň činí i 
vztah či poměr. 

 
 Fenomenologie je pak věda, která zkoumá to, co se jeví. Heidegger ji 

definuje takto: 
 

„Věda ,oʻ fenoménech znamená: takové uchopení svých 
předmětů, že všechno, co je o nich třeba vyložit, musí být přímo 
ukázáno a přímo vykázáno“.17 

  
 Fenomenologie usiluje o uchopení toho, co se samo o sobě ukazuje, aniž 
by se snažila proniknout „za“ jevy (fenomény), které se snaží popsat. Od běžného 
(či vulgárního) chápání světa se fenomenologie odlišuje tím, že se snaží 
proniknout ke smyslu jevů, tj. k tomu, co se samo nejeví, avšak je přítomné v tom, 
co se jeví. Bytí je fenoménem, který je skrytý, avšak je možné jej na půdě 
fenomenologie tematizovat a z této skrytosti vyvést.  
 

„Poněvadž fenomén ve fenomenologickém smyslu je vždy 
jen to, co se týká bytí, bytí však je vždy bytí jsoucího, je pro náš 
záměr směřující k objasnění bytí zapotřebí uvést nejprve vhodným 
způsobem samo jsoucno.“18 

 
  

Heidegger si tedy vytknul nelehký úkol poznat skryté bytí skrze poznání 
přístupných fenoménů, které mají k bytí vztah. Východiskem je pro něj 
hermeneutika pobytu, který má mezi jsoucny k bytí význačný vztah, neboť je 
nadán schopností bytí rozumět. Filosofii samotnou Heidegger pojímá jako 
univerzální fenomenologickou ontologii vycházející z hermeneutiky pobytu. 
 
(iv) Bytí ve světě 
 

Skrze fenomenologické zkoumání se Husserl i Heidegger pokoušeli odkrýt 
fenomén světa, jak se nám původně dává, tj. nezastřený schématy a pojmy staré 
filosofické tradice19. Pro oba myslitele byl svět nemyslitelný bez subjektu, jímž je 
konstituován či spolukonstituován, přičemž však každý z nich zvolil odlišné 
východisko své analýzy: Pro Husserla je svět především konstituován 
intencionálními akty poznávajícího subjektu, kdežto Heideggerovi slouží za 
východisko pobyt ve svém každodenním obstarávání. Heidegger tedy usiloval o 
                                                
16 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 50. 
17 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 52. 
18 M. Heidegger, Bytí a čas § 7, str. 54. 
19 D. Frede, The question of being, str. 52-53; in: The Cambridge Campanion to Heidegger (2006) 
Cambridge University Press, Cambridge.  
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ještě původnější způsob, kterým se člověk vztahuje ke světu, než je jeho 
poznávání. Svět je vykládán z bytostné struktury pobytu, jenž má charakter 
existence (jde mu o jeho bytí) a který je ve svém bytí určen časem20. 

Pro výklad samotného pobytu, tedy odhalení jeho bytostných struktur, je 
podle Heideggera nezbytné prozkoumat jednotlivé rysy pobytu, které vysvítají 
z jeho bytí ve světě jakožto jeho fundamentální situace. Jedním z těchto rysů 
pobytu je sama světskost. Jednotlivé existenciály je možné zkoumat odděleně, 
k čemuž vzápětí přistoupíme, avšak je třeba mít stále na paměti, že bytí pobytu 
tvoří celkovou jednotnou strukturu, která vždy existuje pouze ve vzájemné souhře 
svých dílčích momentů. 
  Heidegger klade důraz především na to, aby odlišil způsob, jakým je ve 
světě člověk a jakým jsou ostatní jsoucna. Pobyt je takovým způsobem, že se 
pouze on může s ostatními jsoucny setkat ve světě, neboť jen pro něj existuje svět 
a jsoucna, která v něm vystupují a která se v něm vyjevují21. Ostatní jsoucna se 
naopak pouze vyskytují, takže jsou vůči bytí indiferentní a nerozumí mu22. Jistý 
daný způsob bytí ve světě však pobyt s výskytovými jsoucny přeci jen sdílí: I on 
musí být situován na konkrétním místě, čehož si je vědom. Situovanost na 
nějakém místě ve světě proto patří k fakticitě pobytu. Tu Heidegger definoval již 
ve své rané přednášce Ontologie (Hermeneutika fakticity). 
 

„Fakticita je označení pro charakter bytí ‚naší‘ ‚vlastní‘ 
existence. Blíže tento výraz znamená: právě tuto konkrétní 
existenci (fenomén ‚konkrétnosti‘; srv. setrvání, nemožnost úniku, 
tu- u-, být-tu), pokud je bytostně ve svém charakteru bytím ‚tu‘. 
Bytostně být tu znamená: nikdy primárně nebýt předmětem názoru 
a názorného určení, pouhé obeznámenosti s ním a vědomosti o 
něm, nýbrž existence je mu samotnému tu v jeho jak jeho 
nejvlastnějšího bytí.“23 

 
Bytí ve světě je rozptýleno do různých způsobů „bytí ve“, což vyjadřuje 

různé způsoby, jak pobyt může být. Mezi tyto způsoby patří mody pozitivní (něco 
zhotovovat, o něco pečovat, něco říkat) i deficientní (nechat něco být, něco 
zanedbat).  Tyto způsoby „bytí ve“ Heidegger nazývá obstaráváním. Pobyt je tedy 
ve své každodennosti obstarávající: vykonává různé činnosti, něco vyhledává 
nebo se naopak něčemu vyhýbá. Situovanost ve světě a způsob, jakým v něm 
jsme (obstarávání), je proto fundamentální situací pobytu, od které se teprve 
odvíjejí možnosti jeho sebeurčení. 
 Za svět Heidegger považuje to, v čem pobyt žije, kde se setkává 
s ostatními pobyty a výskytovými jsoucny24. Jelikož se rozhodl zkoumat pobyt 
v jeho každodennosti, je pro něj východiskem pro zkoumání struktur světa svět 
našeho bezprostředního okolí. Na jeho základě je pak možné vyslovit teze o světě 
vůbec25.   
 V každodenním modu bytí se s nitrosvětskými jsoucny primárně 
setkáváme při obstarávání. Přitom se se jsoucny nesetkáváme jakožto s věcmi, 

                                                
20 M. Heidegger, Bytí a čas § 13, str. 82-84. 
21 R. Brandom, Categories in Being and Time, str. 47-48; in: Heidegger: A Critical Reader. (1992) 
Blackwell.  
22 M. Heidegger, Bytí a čas § 12, str. 76. 
23 GA 63,7 
24 M. Heidegger, Bytí a čas § 14, str. 87. 
25 M. Heidegger, Bytí a čas § 14, str. 87. 
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nýbrž jakžto s prostředky (slouží nám jako nástroje k obstarávání), které nemají 
charakter výskytového, nýbrž příručního jsoucna (Zuhandensein)26. Jakožto 
prostředek jsoucno odkazuje k jiným jsoucnům, s nimiž tvoří jistý významový 
celek27 – sedlo odkazuje ke koni, k podkově i uzdě, neboť se jedná o jsoucna, 
která pro nás mají dohromady význačnost pro jistou formu obstarávání (jízda na 
koni)28. K jsoucnům ve světě tedy přistupujeme primárně prakticky a nikoli 
teoreticky. Fenomén světa se mezi ostatními jsoucny implicitně vyskytuje (je 
spoluodemčen), ale zpravidla jej neintendujeme. K „probleskutí“ světa samého do 
naše vědomí dochází pouze tehdy, když jsoucno, které hledáme, nenajdeme na 
svém místě, a dojde tedy k jakémusi porušení celku odkazů29.  
 Takové odkazování jednoho jsoucna na druhé považuje Heidegger za 
primární způsob poukazu. Skrze příruční jsoucna se proto Heidegger dobral 
k fenoménu světa jako takového. Celek souvislosti odkazů je však vždy nakonec 
vztažen k pobytu, který je oním posledním „kvůli čemu“ v tomto celku. Pouze 
pobyt totiž jsoucna interpretuje jakožto příruční, a to právě proto, že mohou 
pobytu v rámci jeho obstarávání k něčemu sloužit30. Tato příručnost se pobytu 
vyjevuje díky jeho schopnosti rozumět bytí ve světě. Svět je pak horizontem toho, 
do čeho pobyt nechává vystupovat jsoucno ve způsobu bytí dostatečnosti, a 
světskost světa je struktura toho, do čeho se pobyt odkazuje31. Touto strukturou je 
významnost, která je podmínkou toho, aby pobyt mohl jsoucno odemknout jako 
dostatečné.  
 Interpretace světa vzhledem k pobytu jakožto celku poukazů a horizontu 
vyjevování příručnosti jednotlivých jsoucen je novou koncepcí světa, který byl 
dosavadní tradicí (především vlivem Descarta) vykládám nesprávně. Klíčový byl 
pro ni především prostorový charakter světa, který však podle Heideggera není 
správným východiskem k pochopení světskosti světa. 
 I pro Heideggerovu interpretaci světa však má prostorovost jistou 
významnost. Příruční jsoucno, prostřednictvím jehož analýzy se chtěl Heidegger 
fenoménu světa dobrat, je charakterizováno svou blízkostí k nám (v prostorovém 
smyslu). Samo toto jsoucno odkazuje k jsoucnům jiným a horizontu tohoto 
„systému poukazů“ říká Heidegger krajina32. Tento horizont je však opět 
nahlédnutelný pouze pobytu, neboť jednotlivá jsoucna v něm si svoji náležitost do 
něj ani nemohou uvědomit. Prostorovost se tedy ukazuje být rysem bytí ve světě 
pobytu.  
 

„Prostorovost pobytu, jenž bytostně není ničím 
vyskytujícím se, nemůže znamenat ani že se pobyt nachází 
v nějakém bodě ‚světového prostoru‘, ani že je na nějakém 
konkrétním místě po ruce. To obojí je způsob bytí nitrosvětsky 
vystupujícího jsoucna. Pobyt je však ‚ve‘ světě v tom smyslu, že 
s nitrosvětsky vystupujícím jsoucnem při svém obstarávání 
důvěrně zachází. Jestliže mu tedy nějakém způsobem přísluší 
prostorovost, pak je to možné jen na základě tohoto ‚bytí ve‘.“33 

                                                
26 H. Hall, Intentionality and world, str. 125-126; in: The Cambridge Campanion to Heidegger.  
27 R. Brandom, Categories in Being and Time, str. 49. (2005) Blackwell Publishing Ltd, Oxford. 
28 G. Figal, Úvod do Heideggera, str. 64. (2007). Praha: Academia. 
29 M. Heidegger, Bytí a čas § 16, str. 98. 
30 H. Hall, Intentionality and world, str. 127. 
31 M. Heidegger, Bytí a čas § 18, str. 111. 
32 M. Heidegger, Bytí a čas § 22, str. 130. 
33 M. Heidegger, Bytí a čas § 23, str. 132. 
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Toto „zacházení“ se děje především prostřednictvím oddalování a 

přibližování jednotlivých jsoucen34. K tomu dochází ve vztahu k obstarávání. 
Nedá se tedy říct, že by byl prostor v subjektu, nýbrž prostor je ve světě, pokud 
pobyt jakožto bytí ve světě prostor odemkl35. 
   
(v) Kdo je pobyt 
 
 Jak bylo řečeno, perspektiva, ze které se Heidegger rozhodl bytí zkoumat, 
je bytí pobytu ve světě. Světskost patří spolu s rozuměním, naladěností a 
spolubytím36 k existenciálům pobytu, což jsou rysy, jimiž je určeno pobytové 
jsoucno.  
 Modus bytí ve světě, který Heidegger zvolil jako výchozí perspektivu ke 
zkoumání bytí, je každodennost pobytu37. Zkoumání každodennosti mu umožnilo 
vyhnout se příliš teoretickému a běžné realitě vzdálenému přístupu, ke kterému 
může filosof mít sklon. Každodennost je navíc pro zkoumání zcela dostačující, 
neboť i v ní je možné nalézt existenciální struktury pobytu, které si Heidegger 
vytknul za cíl prozkoumat. Zvolená perspektiva zkoumání člověka jakožto 
každodenního bytí ve světě proto Heideggera vedla k analýze světa, který se 
ukázal být jedním z nalezených rysů pobytu.  
 První Heideggerovou odpovědí na otázku, kdo je pobyt, je tvrzení, že 
pobyt je jsoucno, jímž jsem vždy já sám38. Pobyt má vždy charakter nějakého 
subjektu. Druhým základním rysem pobytu je způsob jeho bytí, který Heidegger 
nazývá existence. Ne všechna jsoucna existují39. To se dá říct pouze o tom 
jsoucnu, které má svět a odhaluje ostatní entity včetně sebe jakožto odhalující40.  
 Pro pobyt není zásadní pouze to, že jej vždy někdo vnímá jako „svůj“ a je 
pojímán v první osobě, nýbrž i to, že spoluobývá svět s ostatními pobyty, s nimiž 
se setkává jako s nitrosvětskými jsoucny, jež však mají na rozdíl od ostatních 
jsoucen rovněž charakter pobytu, takže nevystupují jako příruční či výskytová 
jsoucna, nýbrž obývají svět „spolu s“ daným pobytem41. Podle Heideggera jsme 
původně ve světě spolu s ostatními pobyty, a teprve na základě této původní 
vztažnosti k druhým pobytům jsme schopni se od nich oddělit a pojmout vlastní 
pobyt jako izolovaný42. Avšak druzí pro nás vystupují i ve své  fyzické 
nepřítomnosti – někdo nám může chybět, můžeme se k němu stavět lhostejně atd. 
To vše jsou však pouze deficientní způsoby spolubytí. Spolubytí je tedy 
existenciál, tj. další bytostný rys pobytu, neboť pobyt se k druhým vždy tak či 
onak vztahuje a svět pobytu je zároveň světem ostatních pobytových jsoucen43.  
 Ve své každodennosti se pobyt nachází „ve světě“ v praktickém 
obstarávání, a tedy rozptýlený v nitrosvětských jsoucnech. Při takovém zaujetí 
příručním jsoucnem a dílčími cíli, kterých jeho prostřednictvím dosahuje, se však 
pobyt nenachází v autentickém modu bytí sebou. Při tomto zaujetí si pobyt totiž 
                                                
34 M. Heidegger, Bytí a čas § 23, str. 133. 
35 M. Heidegger, Bytí a čas § 24, str. 139-140. 
36 R. Brandom, Categories in Being and Time, str. 53. 
37 D. Frede, The quesion of being, 54. 
38 M. Heidegger, Bytí a čas § 25, str. 144. 
39 M. Heidegger, Bytí a čas § 25, str. 147. 
40 F.A. Olafson, The unity of Heidegger’s thought, str. 100; in: The Cambridge Campanion to 
Heidegger. 
41 T.R. Schatzki, Being, the Clearing, and Realism, str. 88. 
42 M. Heidegger, Bytí a čas § 26, str. 148. 
43 M. Heidegger, Bytí a čas § 26, str. 151-152. 
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nevolí své vlastní možnosti, nýbrž si je nechává předkládat z okolního světa – tj. 
od druhých pobytů. Spolubytí je tedy rys (konstituent) světskosti, neboť 
v obstárávání ve světě se zároveň vždy vztahujeme k druhým pobytům.  
 Každodenní pobyt se tedy nerozvrhuje do svých autentických možností a 
neuskutečňuje své autentické bytí sebou, nýbrž své možnosti přejímá od druhých 
pobytů. Subjekt každodennosti, který získává nadvládu, jakmile pobyty 
neuskutečňují své autentické možnosti, Heidegger nazývá „ono se“. Jedná se o 
zvláštní formu upadlého spolubytí, jejímž předpokladem je právě bytí spolu 
jakožto bytostný rys pobytu44. Pro „ono se“ jsou charakteristické tyto způsoby, 
„jak být“, které „ono se“ předepisuje jednotlivým pobytům: Odstup, průměrnost, 
vyrovnávání, veřejnost, odhlehčování bytí a vycházení vstříc. To jsou jednotlivé 
bytostné charaktery pobytů při vzájemném spolubytí v modu každodennosti. „Ono 
se“ je struktura pobytu, která při průměrném spolubytí vyvstává a která je 
„anonymní“ ve smyslu, že neoznačuje nikoho konkrétního (nelze ji ztotožnit 
s žádným konkrétním pobytem), avšak je vždy přítomna v důsledku spolubytí 
s ostatními pobyty45. Struktura „ono se“ hraje významnou roli především pro 
výklad našeho každodenního bytí, který nejčastěji řídí46. V „ono se“ jsme 
ukonejšeni povrchní obeznámeností se světem, kterému se domníváme rozumět, a 
jsme „osvobozeni“ od autentického rozumění vlastnímu bytí. „Ono se“ Heidegger 
pokládá za existenciál pobytu, neboť patří pozitivně k jeho struktuře47. V rámci ní 
zajišťuje neurčitý rozptýlený modus bytí pobytu, na jehož pozadí si pobyt teprve 
může začít rozumět autenticky. Pohlcenost v „ono se“ je tedy tím, v čem se 
obvykle nachází a co odpovídá na otázku po způsobu každodenního „bytí spolu“ 
pobytového jsoucna a po subjektu každodenního bytí ve světě48. 
 
(vi) „Bytí ve“  
 
 Pobytu, na rozdíl od pouze výskytových jsoucen, náleží „bytí ve“ jako 
bytostný způsob bytí tohoto jsoucna. „Bytí ve světě“ je tím, co pobyt konstituuje. 
O pobytu ve světě hovoříme jako o nějakém „tu“, které může poznávat „tam“ a 
„zde“ výskytových jsoucen49. Přesto „tu“ neznačí nějakou situovanost v prostoru, 
nýbrž odemčenost. Pobyt je svou odemčeností. Všude si nese své rozumění světu, 
neboť je „existenciálně“ prosvětlen. 
 

„Být jsoucnem ‚osvíceným‘ znamená, že je samo o sobě 
jakožto ‚bytí ve světě‘ prosvětleno, a to nikoli nějakým jiným 
jsoucnem, nýbrž tak, že ono samo jest světlina. Jedině jsoucnu 
takto existenciálně prosvětlenému je výskytové jsoucno na světle 
přístupné, ve tmě skryté. Pobyt si nese svoje ‚tu‘ odjakživa 
s sebou, a pokud je postrádá, pak nejen fakticky není, nýbrž vůbec 
není jsoucnem takové bytnosti. Pobyt jest svou odemčeností.“50 

 

                                                
44 Ch.B. Guignon, Authenticity, moral values, and psychotherapy, str. 226; in The Cambridge 
Campanion to Heidegger. 
45 M. Heidegger, Bytí a čas § 27, str. 156-157. 
46 T.R. Schatzki, Being, the Clearing, and Realism, str. 89. 
47 M. Heidegger, Bytí a čas § 27, str. 159. 
48 H. Hall, Intentionality and world, str. 136. 
49 M. Heidegger, Bytí a čas § 28, str. 162. 
50 M. Heidegger, Bytí a čas § 28, str. 164. 
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Jako dva stejně původní způsoby „bytí ve“ pak Heidegger určil 
rozpoložení a rozumění.  
 Prvním z rozlišených existenciálů je tedy rozpoložení. Jedná se o 
ontologické určení toho, co onticky rozpoznáváme jako náladu. K pobytu bytostně 
patří určitá naladěnost. Naladěnost nás přivádí k našemu „tu“ nebo, onticky 
vyjádřeno, vyjevuje, jak nám je. Kteroukoli náladou je pobyt upomínán na to, že 
je, je tedy přiváděn před své bytí jakožto „tu“.  Toto vydání svému „tu“ nazývá 
Heidegger vržeností či fakticitou pobytu51. Pojmem vrženost je vyjádřena 
skutečnost, že pobyt je určen momenty, které musí chtě nechtě převzít: 
  

„Jsoucno, jež má charakter pobytu, jest svým ‚tu‘ tím 
způsobem, že se, ať už výslovně či nevýslovně, nachází ve své 
vrženosti. V rozpoložení je pobyt vždy již přiveden před sebe 
sama, vždycky se již nalezl, a to nikoli ve vnímajícím 
sebekonstatování, nýbrž jako naladěné vynacházení. Jako jsoucno, 
které je vydáno svému bytí, je také vydáno tomu, že se již vždy 
muselo nalézt – nalézt v nacházení, které má původ ani ne tak ve 
výslovném hledání, jako spíše v útěku. Nálada neodemyká tak, že 
bychom na vrženost pohlíželi, nýbrž tak, že jí dbáme nebo 
nedbáme. Toho, že se nám pobyt v náladě zjevuje jako břímě, 
většinou nedbáme, a nejméně pak tehdy, je-li nám odlehčeno. 
Toto nedbání je tím, čím je, vždy jakožto určité rozpoložení.“52 
 
V poznání, že jsem, tj. že mi náleží bytí, poznávám jakožto pobyt svoji 

fakticitu. Pobyt ve své každodennosti má však tendenci od tohoto poznání 
odvracet zrak. K tomuto odvracení nás nabádají i rozličné filosofické teorie, které 
se snaží tíživého charakteru pobytu nedbat53. Poznáváním své fakticity pobyt sám 
sebe shledává být břemenem, neboť si uvědomuje, že se nachází v otevřenosti 
světa, ve kterém nemůže nebýt54. První z odhalených odemykacích funkcí 
rozpoložení je tedy toto vymezení: „Existenciál, který odemyká pobyt v jeho 
vrženosti, a to zprvu a většinou tak, že pobyt před ní uhýbá a že jí nedbá.“55 
 Naladěnost nám odemyká bytí ve světě, které se právě v závislosti na ní 
ukazuje jako určitým způsobem zabarvené. Rozpoložení má pak tři základní 
určení: odemykání vrženosti, odemykání celého bytí ve světě a odemykání 
jsoucna jakožto příručního, tj. ve vztahu k nám. Díky tomuto třetímu rysu se nás 
věci ve světě mohou týkat a zaujímáme k nim postoj podle toho, jsou-li nám 
k užitku, nebo nám škodí. Kvůli naladěnosti se nám tedy svět vždy ukazuje 
nějakým způsobem afektivně zabarven, a proto teoretické nazírání není původním 
způsobem, jímž se nám odemyká svět. Způsob, jakým naladěnost zabarvuje naše 
vidění světa, Heidegger ilustruje na fenoménu strachu. Při jeho analýze rozlišuje 
jsoucno, které v nás strach vyvolává, jeho charakter (hrozivost – tj. nebezpečnost 
pro nás samotné – a blízkost – možnost našeho kontaktu s ním), to, o co se bojíme 
(naše vlastní bytí), a toto strachování samo – tj. odemykání světa v modu 
strachu56.  

                                                
51 M. Heidegger, Bytí a čas § 29, str. 166. 
52 Tamt. 
53 H. Ebeling, Martin Heidegger: Filosofie a ideologie, str. 17. (1997) Votobia, Olomouc. 
54 G. Figal, Úvod do Heideggera, str. 71. 
55 M. Heidegger, Bytí a čas § 29, str. 167. 
56 M. Heidegger, Bytí a čas § 30, str. 171-172. 
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 Druhým základním způsobem „bytí ve“ pobytu je rozumění. To je však 
neoddělitelně spojeno s rozpoložením, s nímž vytváří dva stejně původní způsoby 
odemykání. Naladěnost si nějak rozumí a rozumění je vždy zároveň naladěno. 
Rozumění je odemčenost „kvůli čemu“, jímž je nám otevřeno bytí ve světě. 
Rozumění je pro Heideggera spojeno s charakterem pobytu jakožto rozvrhu. 
V něm pobyt rozumí svým možnostem a anticipuje je. Rozvrhu se dá rozumět 
jako předjímání možností pobytu, jak být57. Jejich předjímání v rozvrhu však ještě 
neznamená nutnost jejich stvrzení volbou, která je tím, co rozvrhování ukončuje, 
jakmile se pro realizaci některé z možností rozhodneme. Rozuměním tedy 
odemykáme významnost světa. Ontologicky rozumění specifikuje naše bytí jako 
existování. Existenciálně pro nás rozumění představuje způsob bytí pobytu ve 
smyslu jeho moci být. Pobyt je dle Heideggera vždy ve svých možnostech: tj. 
v tom, čím být může. Těmto svým možnostem pobyt bytostně rozumí a může se 
do nich rozvrhnout. Možnosti jsou však i tím, v čem se pobyt již aktuálně nachází, 
a to, co opustil pro možnosti jiné. Rozumění pobytu tedy znamená rozumění svým 
možnostem. Skrze rozumění je pobytu odemčeno, jak na tom je (ve vztahu ke 
svým možnostem)58. Stejně tak rozumí možnostem jsoucen ve světě. Jelikož 
rozvrhování probíhá vzhledem k budoucnosti, je těsně svázáno s časovým 
charakterem pobytu.   
 Existenciální strukturou rozumění je tedy rozvrh. Jedná se o konstituci bytí 
ve světě pobytu, který předjímá své možnosti, své „moci být“. V rozvrhování se 
pobyt stává svými možnostmi, tj. anticipuje svoji budoucí určenost. Pobyt se tedy 
nachází v předběhu sám před sebou59, neboť se rozvrhuje do možností, které 
dosud nestvrdil volbou v jednání60.  

Do tohoto rozvrhování je však pobyt vržen. Jak bylo řečeno, vrženost 
vyjadřuje nevolní podmínky naší existence. Tyto podmínky pro nás znamenají 
jisté „limity“ toho, jakým způsobem se můžeme rozvrhnout, a spadá mezi ně i 
charakter rozvrhování samotného. Samotný rozvrh je totiž vržený, neboť i on je 
jistým způsobem něčím, co si člověk nezvolil: skutečnost, že pobyt určuje sám 
sebe skrze své rozvrhování, není otázkou rozhodnutí tohoto pobytu. I přes tuto 
„nevyhnutelnost“ je však rozvrh vlastní doménou svobody, neboť pobyt má v něm 
možnost sám sebe určovat. Je to pobyt sám, kdo v rozvrhu rozhoduje o povaze 
svého budoucího bytí.   

Pobyt se nicméně může rozvrhovat do svých autentických, nebo 
neautentických možností. Tyto dva způsoby se liší podle toho, zda se pobyt 
nachází v upadlém modu, ve kterém zapomíná sám na sebe a je cele pohroužen do 
role, kterou v rámci dané společnosti má (neautenticita)61, nebo je přiveden před 
svoji vrženost ke smrti a uvědomění si vlastní odpovědnosti při tvorbě svých 
rozvrhů (autenticita)62. V autentickém modu bytí se pobyt rozvrhuje s ohledem na 
svoji konečnost a vrženost jakožto bytí k smrti. Tím jeho život nabývá na 
koherenci a pobyt se rozvrhuje do svých vlastních možností, aniž by se od nich 
nechal odvádět okolními jsoucny či pobyty63. 
 Analýza původních způsobů „bytí ve“ je pro Heideggera důležitá zejména 
proto, že prostřednictvím rozumění pobyt nerozumí jen svým možnostem, nýbrž 

                                                
57 W.D. Blattner, Existential  Temporality in Being and Time, str. 105. 
58 M. Heidegger, Bytí a čas § 31, str. 176. 
59 Ch.B. Guignon, Authenticity, moral values, and psychotherapy, str. 225. 
60 M. Heidegger, Bytí a čas § 31, str. 177. 
61 Ch.B. Guignon, Authenticity, moral values, and psychotherapy, str. 227. 
62 Ch.B. Guignon, Authenticity, moral values, and psychotherapy, str. 229. 
63 Ch.B.Guignon, Authenticity, moral values, and psychotherapy, str. 230. 
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zároveň i bytí samotnému. Skrze rozumění a naladěnost je nám tedy odemčeno 
bytí ve světě. Prostřednictvím rozumění pak bytí vůbec.  
 Stejně původní způsob odemykání jako rozpoložení a rozumění je řeč64. 
Jedná se o medium k atrikulaci smyslu ve výpovědi a výkladu, který Heidegger 
chápe jako rozvinuté rozumění. Díky řeči se může pobyt vyslovovat a sdělovat 
ostatním své rozumění a naladění. Prostřednictvím řeči jsou tedy pobyty otevřeny 
vůči sobě navzájem a mohou sdílet jeden smysl. Smysl řeči uchopujeme 
prostřednictvím toho, k čemu její obsah referuje, nikoli na základě samotných 
zvuků. Vše, co slyšíme, uchopujeme jako něco spadajícího do celku poukazů65. 
Pro pobyt je tedy určující, že mu náleží řeč, neboť se jedná o artikulaci toho, že 
odkrývá svět, což je pro něj existenciálně význačné.  
 Jelikož východiskem Heideggerova analýzy je pobyt v jeho 
každodennosti, zkoumá nalezené existenciály naladění, rozumění a řeči v upadlém 
modu pobytu, tj. v modu neosobního „ono se“. V průměrném každodenním bytí 
řídí náš výklad i řeč právě „ono se“. Konstitutivnímu způsobu bytí rozumění 
pobytu v každodennosti říká Heidegger „řeči“66. Svět se nám odemyká v řeči, 
v jazyce. V tom je vysloveno odkrývání jsoucna. Toto odkryté je tím, o čem je 
řeč. To, co je vysloveno, by se tedy mělo vztahovat k jistému odkrytému 
fenomému ve světě, avšak každodenní řeči je možné rozumět i bez znalosti onoho 
odkrytého. V „řečech“ se odehrává každodenní bytí spolu, které se spokojuje 
s řečeným a nepotřebuje sestupovat až k označovanému jsoucnu. Toto řečené pak 
nabývá na autoritě kvůli stálému omílání a sepisování mnoha lidmi, čímž se mu 
pak podaří ve významnosti, která je mu přikládána, předčit ono původní jsoucno, 
ke kterému má odkazovat. Proto se pobyty zabydlují v řečech, a odpírají si tak 
možnost pravého rozumění bytí ve světě, čímž zároveň utíkají od sebe a od tísnivé 
nehostinnosti, která autentický modus bytí provází.  
 Kromě „řečí“ Heidegger rozlišil ještě dva existenciálně význačné způsoby, 
jak se „bytí ve světě“ v každodennosti odkrývá: Zvědavost a dvojznačnost. 
Zvědavost je tendence pobytu k odhalování jsoucna, avšak povrchně a 
neopravdově. Pobyt touží po odkrytí nejbližších jsoucen, a jakmile se mu to 
podaří, ztrácí o ně zájem. Máme tedy v každodennosti sklon k roztěkanosti a 
honbě za rozptýlením. „Řeči“ zvědavost vždy provázejí, neboť ty zajišťují iluzi 
srozumitelnosti a zvědavost zase přístupnosti všeho ve světě. 
 Dvojznačnost je důsledkem vzdálenosti řečí od toho, co mají označovat, 
což vede k situaci, kdy může člověk o jsoucnu pronést více protichůdných 
výpovědí a žádná nebude „pravdivější“ než jiná. Realita je však v jistém smyslu 
vždy pozadu za „řečmi“, které její možnosti předjímají, takže naplněním některé 
z nich nedojde k probuzení očekávatelného zájmu, neboť poutavost oné možnosti 
se již tímto předjímáním vyčerpala67.  
 V těchto třech strukturách se tedy odhaluje každodenní způsob bytí 
pobytu, který Heidegger charakterizuje jako upadání. Toto upadání je pozitivní 
možností bytí pobytu, ve které se většinou nacházíme68. Jedná se o modus bytí ve 
světě, ve kterém se naše v základě úzkostná existence zklidňuje pod nadvládou 
konejšivého veřejného „vševědoucího“ výkladu. Takové upadání je však rysem 
nás samých a svod k ní patří k naší fakticitě69.  
                                                
64 M. Heidegger, Bytí a čas § 34, str. 194. 
65 M. Heidegger, Bytí a čas § 34, str. 196-197. 
66 M. Heidegger, Bytí a čas § 34, str. 200. 
67 M. Heidegger, Bytí a čas § 37, str. 207. 
68 M. Heidegger, Bytí a čas § 38, str. 209. 
69 M. Heidegger, Bytí a čas § 38, str. 212. 
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 Předběžná existenciální analýza Heideggerovi umožnila položit si otázku 
po bytí ve světě jako celku. V rámci tohoto zkoumání se ukázalo, že pobyt je 
určen svojí fakticitou a existencialitou. Rozpoložení jej staví před jeho vrženost. 
Existenciály, jimiž je pobyt určen, jsou tedy světskost, „ono se“ jakožto subjekt 
bytí ve světě v jeho každodennosti, rozpoložení a rozumění jakožto základní 
způsoby „bytí ve“ a jim odpovídající existenciály vrženosti a rozvrhu. Všemi 
těmito dílčími rysy je pobyt určen, avšak Heidegger hledal jeden, který je všechny 
obepíná. Ten musí být tím nejdůsažnějším a nejpůvodnějším způsobem „bytí ve“. 
Jako tento jednotící rys je rozpoznána starost. K tomuto rozpoznání Heidegger 
dospěl analýzou úzkosti, která má v jeho koncepci zásadní místo: Dle Heideggera 
se jedná o význačné rozumějící rozpoložení, neboť v ní je pobyt přiveden před 
sebe sama tak, že může být uchopen ve své původní celosti a určen ve svém bytí. 
V úzkosti nachází pobyt sám sebe jako temporálně vržený a založený sám v sobě, 
bez možnosti nalezení metafyzické opory mimo sebe samého70. Právě analýzou 
úzkosti pak Heidegger odhalil hledaný fenomén, který ontologicky zakládá každý 
strukturní moment pobytu, jímž je starost. V úzkosti se rozpadá celek významů ve 
světě a pobytu se odhaluje sám svět ve své světkosti, který je rozpoznán jako to, 
z čeho je nám ve skutečnosti úzko.  
 Nyní se podíváme, proč Heidegger úzkost pokládá za význačné 
rozpoložení. Předchozí analýzy odhalily, že pobyt má bytostný sklon k upadání, 
tedy útěku před sebou samým. Proč však vlastně pobyt před sebou utíká? Pobyt se 
vždy odvrací od něčeho, co zakouší jako ohrožující. V případě strachu je tímto 
ohrožujícím nitrosvětské jsoucno. V úzkosti však naopak utíkáme k nitrosvětským 
jsoucnům, ke kterým se přimykáme a ve kterých se snažíme rozptýlit.71 Pro 
úzkost je charakteristické, že neexistuje konkrétní předmět či příčina našeho 
rozpoložení. Úzko nám nebývá z nějakého nitrosvětského jsoucna. Ono hrozivé 
není „nikde“. Je to proto, že úzko je nám ze světa či z „bytí ve světě“ jako 
takového. Je v ní tedy odemčen svět jako svět. Proto nitrosvětské jsoucno ztrácí 
svůj charakter příručnosti a ohlašuje se celek světa stojící za celkem dostatečnosti, 
v rámci kterého příručnímu jsoucnu rozumíme jako příručnímu. Pobyt se tím 
izoluje a staví před své vlastní „moci být“, svobodu k volbě, kterou za něj nemůže 
převzít nikdo jiný. V úzkosti se nám odhaluje otevřenost světa a toho, čím v něm 
jsme. Zároveň však nemůžeme uchopit žádnou možnost být v něm72. Pobyt se 
tedy stává nezabydleným a pociťuje tíseň. Proto je pro pobyt pohodlné upadnout 
do „ono se“, ve kterém jej úzkost přestává tížit. Takové upadlé a zklidněné 
rozpoložení však nemůže být původní stav, neboť si v něm pobyt nerozumí ze 
svého vlastního „moci být“.  
 V úzkosti Heidegger rozlišil dva aspekty: Z čeho je nám v úzkosti úzko a o 
co je nám úzko. V úzkosti se nám odemyká svět jako svět, tedy nikoli nějaké 
jsoucno v něm, je nám úzko právě z „bytí ve světě“ samotného. Úzkosti však 
zároveň o něco jde. Úzkost totiž zbavuje pobyt možnosti rozumět si upadle a 
vyjevuje mu jeho charakter bytí možností, do kterých se rozvrhuje. V úzkosti se 
pobyt ocitá v tísnivé nehostinnosti, kvůli níž ztrácí pocit zabydlenosti ve světě, ke 
kterému se v každodenním bytí přimyká.  
 Pobytu jde v jeho bytí o nejvlastnější „moci být“, což ontologicky 
znamená, že pobyt sám sebe ve svém bytí vždy již předstihl. Je vržen do určitého 
světa, který jej limituje tím, jaký sám je, tedy fakticitou. Bytí pobytu nakonec 

                                                
70 J.P. Fell, The Familiar and the Strange, str. 68; in: Heidegger: A Critical Reader. 
71 M. Heidegger, Bytí a čas § 40, str. 220. 
72 G. Figal: Úvod do Heideggera, str. 76. 
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Heidegger charakterizuje jako starost, což existenciálně-ontologicky znamená 
„být v předstihu před sebou vždy již ve (světě) jakožto bytí u (nitrosvětského 
jsoucna)“73. Právě proto, že bytí pobytu je „starost“, má bytí pobytu u příručního 
jsoucna charakter „obstarávání“ a spolubytí charakter „starání“ či „péče“ 
(Fürsorge) o druhého. Starost ontologicky předchází všechny dílčí fenomény jako 
chtění, přání nebo pud.  
  
(vii) Svoboda pobytu a její meze 
 

Na první pohled by se mohlo zdát, že nás zkoumání charakteru lidské 
svobody v Bytí a čase zavedlo daleko od původně položených otázek. Jak však 
bylo řečeno, téma svobody u Heideggera nelze zkoumat izolovaně, neboť je příliš 
těsně spjato s celkovou souvislostí jeho díla, jehož cílem je primárně existenciální 
analytika pobytu vedená otázkou po bytí. 

Celé Heideggerovo dílo je protkáno tématem svobody, které nepřímo 
vysvítá z Heideggerových ontologických vývodů. Základní charakteristika, již 
Heidegger lidské svobodě přisuzuje, je konečnost74. Konečnou svobodu člověka 
Heidegger staví na nový filosofický základ. Ten stojí v protikladu k tradiční 
metafyzice, pro kterou člověk svému bytí rozuměl z nekonečnosti. Heideggerova 
koncepce je však založena na přesném opaku: člověk bytí rozumí ze své 
konečnosti a z časovosti. Právě toto neporozumění základnímu způsobu, jímž 
člověk bytí rozumí, postihlo všechny ontologické pojmy vypracované tradičními 
metafyzikami, a proto je bylo třeba vytvořit či redefinovat na zcela novém 
základě.  

Z tohoto důvodu se Heidegger vydal cestou své fundamentální ontologie, 
kterou jsme si v předchozích kapitolách představili, v rámci které konečný 
charakter lidské svobody postupně odhaloval. Pobyt byl rozpoznán jako jsoucno, 
které si rozumí z možností, které mu náleží a rozvrhuje se do nich. Náleží mu tedy 
možnost volby, která je však limitována jeho vržeností (fakticitou). Ta stanovuje 
omezení, se kterými ve svém rozvrhu musí počítat.   

I v rámci možnosti volby se však zdá, že existuje další způsob, jímž je (již 
fakticitou limitovaná) svoboda pobytu omezována. V každodennosti totiž pobyt 
zpravidla nevidí, a tudíž ani nevolí své vlastní možnosti, nýbrž možnosti přejímá 
od neurčitých druhých, kteří mu předepisují, jak „se“ žije, co „se“ dělá, atp. Tento 
způsob bytí nazývá Heidegger nevlastním a je východiskem pro jeho rozlišení 
mezi autentickou a neautentickou existencí. Pobyt si tedy může zvolit nevlastní 
možnosti, čímž svoji svobodu dodatečně omezí ještě nad rámec toho, jak byla 
omezena fakticitou.  

V druhém oddílu svého Bytí a času se Heidegger zabývá pobytem 
v autentickém modu bytí a ukazuje, jak se pobyt může z neautenticity vyvázat. 
K autentickému modu bytí je pobyt přiváděn skrze úzkost. Právě v úzkosti je 
pobyt přiveden před své vržené „bytí ve světě“. V zakoušení nehostinnosti si 
pobyt uvědomuje, jakým způsobem ho limituje vrženost a pociťuje své bytí jako 
břímě. Přitom se ukazuje, že v úzkosti je pobyt vposled postaven před sebe jako 
vržené „bytí ke smrti“, a zakouší tak svou vydanost nepředstižné možnosti. 
V odhodlanosti jakožto „připravenosti k úzkosti“ se pak pobyt rozvrhuje 
s vědomím své vrženosti vzhledem k smrti jako své krajní možnosti, a teprve tak 
nahlíží své vlastní možnosti a rozvrhuje se do nich. 

                                                
73 M. Heidegger, Bytí a čas § 41, str. 226-227. 
74 Srv. k tomu F. Karfík: Dvojí pojem svobody u Heideggera, str. 2-1. (1993). In: Reflexe 9. 
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Odhodlanost je přitom totožná s autentickou starostí. Tento postoj je 
zároveň charakterizován jako „chtít mít svědomí“, což znamená převzetí 
negativity, existenciální viny. Touto negativitou je prostoupen rozvrh, upadání i 
vrženost. Pobyt je vržený, neboť přestože sám sobě patří, své bytí si nedal75. Tato 
vrženost vytváří jeho základ, z něhož se rozvrhuje, a za který proto nemůže 
vystoupit. V rozvrhu si pobyt volí možnosti, čímž se však vzdává volby možností 
jiných. V tom spočívá negativita rozvrhu. Negativita struktury vrženosti a rozvrhu 
je pak základem pro možnost negativity neautentickýho pobytu v upadání76.    

Vidíme tedy, že negativita, kterou pobyt přejímá v odhodlanosti, 
představuje základní rysy konečnosti pobytu. Odhodlanost se tak ukazuje jako 
přijetí této negativity, tj jako jakési „svolení“ s konečností naší negativitou 
prostoupené existence.    

K získání nebo ztrátě sebe sama, jak je vyjadřují Heideggerovy pojmy 
autenticity a neautenticity, tedy dochází v přijetí nebo nepřijetí této konečnosti 
Pobyt se tak vlastně stává svobodným tím, že konečnosti přitaká. Přitakání 
konečnosti spočívá v přijetí negativity, jíž je pobyt cele prostoupen, a 
v rozvrhování se vůči smrti, která je horizontem, vzhledem k němuž se pobyt  
rozvrhuje do svých autentických možností. Neautentický pobyt, který před svými 
autentickými možnostmi naopak utíká, je v Heideggerově smyslu nesvobodný, 
neboť svoji konečnost nepřijímá.   

Právě přijetí omezení naší svobody, přitakání ne-volnímu a svolení 
s vlastní konečností se stane rovněž závěrem Ricoeurovy koncepce lidské 
svobody, ve které se rovněž pokusil zodpovědět otázku po charakteru svobody 
pobytu a jejích omezeních, avšak k svému zkoumání zvolil zcela jinou cestu než 
Heidegger. 
 

                                                
75 Bytí a čas, str. 321-322. 
76 Bytí a čas, str. 323. 
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     3. Paul Ricoeur: Volní a ne-volní 
 

Nyní můžeme přistoupit ke koncepci druhého z filosofů, na jehož dílo je tato 
práce zacílena. Dichotomie volního a ne-volního, kterou Ricoeur ve svém díle 
používá, poměrně přesně odpovídá původně hledané hranici mezi lidskou 
svobodou a nesvobodou, neboli tím, co si můžeme zvolit a co nikoli. 
 
(i) Relevance díla pro naše zkoumání 
 
 Paul Ricoeur svoji ranou tvorbu zasvětil zkoumání lidské vůle, kterou se 
pokusil komplexně analyzovat v projektu Filosofie vůle. V jejím prvním svazku, 
Filosofie vůle I, se pokusil o fenomenologickou deskripci volního a ne-volního 
momentu. Na základě vymezení jejich vzájemných vztahů pak koncipoval nauku 
o svolení, díky němuž můžeme sobě samým rozumět jako svobodným bytostem 
schopným volního rozhodování i navzdory ne-volním prvkům, kterým vždy musí 
být naše rozhodování podřízeno a které jej neustále ovlivňují. 

Při své tematizaci „ne-volních momentů“ Ricoeur provádí důkladnou 
analýzu momentů limitujících naši svobodu, s nimiž jsme vždy konfrontováni a na 
nichž nemůžeme nic změnit. V následujícím výkladu Ricoeurovy Filosofie vůle 
postupně probereme  volní a ne-volní momenty, které nám pomohou identifikovat 
onu hranici mezi svobodou a nesvobodou, kterou jsme si vytkli za cíl nalézt. U 
každého aspektu bude třeba ukázat, v jakém smyslu je ne-volní a jaké důsledky z 
jeho poznání vyplývají pro pochopení hranice naší svobody. Samotná struktura 
díla sestavá ze zkoumání vůle z různých hledisek – z hlediska legitimity, účinnosti 
a trpělivosti. V souladu s tím jsou tématizovány tři formy vůle: rozhodování, 
pohyb a svolení. Ty odpovídají třem okruhům ne-volného momentu – motivaci, 
schopnostem a nutnosti77. Nakonec prozkoumáme Ricoeurem nalezenou možnost 
integrace ne-volních prvků do celku našeho svobodného života prostřednictvím 
svolení a pokusíme se zhodnotit, do jaké míry můžeme v rámci tohoto modelu 
považovat člověka za svobodnou a do jaké míry za nesvobodnou bytost. 

Relevance Ricoeurova pojetí pro naše zkoumání spočívá právě v analýze 
ne-volních momentů, v nichž vychází najevo omezený charakter naší svobody. 
Vědomí šíře sféry ne-volního, která naši svobodu omezuje, je pro naše pojetí 
svobody zásadní a umožňuje zodpovězení řady běžných filosofických otázek, 
které se často kladou a na které se nedá odpovědět bez filosofického založení 
lidské svobody. Dokud například nebudeme vědět, co vše spadá do sféry naší 
moci a co již nikoli, nebudeme nikdy schopni odpovědět na otázky typu: „Za co 
všechno a do jaké míry jsem jako individuální lidská bytost odpovědný?“ „Čeho 
všeho jsem jako omezená bytost schopen dosáhnout?“ „Je opravdu v možnostech 
lidské bytosti zcela určovat samu sebe a podmínky svého života?“ 
Z Ricoeurových vývodů bude zřejmé, že za to, co se ukáže být ne-volním 
momentem, neneseme a nemůžeme nést žádnou jinou odpovědnost než tu, která 
odpovídá schopnosti svolení. Tato schopnost, jak uvidíme, právě spočívá v přijetí 
nutnosti jako situace naší svobody, kterou sami nemůžeme nijak změnit. Na konci 
práce ukážeme, že toto pojetí lidské svobody v některých ohledech navazuje na 
Heideggerovu existenciální analytiku pobytu a že oba myslitelé podávají 
filosoficky nosný obraz lidské svobody, který nám bude nápomocný 
k zodpovězení otázek položených v úvodu. 
                                                
77 P.Ricoeur: Filosofie vůle I, str. 361, (2001). Praha: Oikoymenh. 
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(ii) Rozvrh a rozhodování 
 
 Dílo Paula Ricoeura Filosofie vůle mělo za cíl ve třech knihách 
prozkoumat otázku zla. Jelikož zlo je neodmyslitelně svázáno s člověkem, muselo 
Ricoeurovo zkoumání začít právě u něj. Pouze svobodná bytost, která je nadána 
možností volby, může činit zlo. Než budeme moci cokoli říci o lidské provinilosti, 
je proto třeba nejprve zjistit, do jaké míry je člověk skutečně svobodnou bytostí  
 Takové zkoumání lidské svobody, zprvu abstrahující od viny78, je tématem 
prvního svazku Filosofie vůle. Na začátku této knihy Ricoeur nejprve vyjasňuje 
metodické předpoklady svých zkoumání. Po tomto metodickém úvodu Ricoeur 
popisuje volní akt (volní moment), tedy to, co na nás závisí a co lze považovat za 
sféru naší svobody. Hned na začátku nám tedy Ricoeur ukazuje potenciální pole 
naší svobody, které v průběhu zkoumání bude stále více omezovat zjištěnými ne-
volními momenty.  
 Samotný volní moment se skládá z rozhodování (označování činu skrze 
rozvrh) a volního pohybu (tělesné jednání v souladu s rozvrhem)79. Mezi 
rozvrhem a volním pohybem však nemusí být žádná prodleva. Volní činy pak 
Ricoeur rozdělí na kontrolované a nekontrolované80. Jejich volní charakter 
spočívá v tom, že je můžeme vykonat nebo nevykonat a mohou být předměty 
našeho rozvrhu a volního pohybu. Přesto však se na daný čin nemusíme při jeho 
konání zaměřovat (nekontrolované činy), což však neznamená, že je činíme ne-
volně. Hranici volního a ne-volního činu Ricoeur spatřuje ve výbušném 
impulzivním jednání, ve kterém subjekt nepoznává sám sebe, a které tedy spadá 
do sféry ne-volního. 
 Ve svém pojetí rozvrhu Ricoeur vycházel zejména z terminologie 
Edmunda Husserla. Rozvrh pokládal za předmětný korelát rozhodnutí. Vztah 
rozhodnutí k jeho provedení je vztah zvláštního druhu myšlenky (tj. soudu) 
k činu, který tuto myšlenku naplňuje. Rozhodování můžeme chápat jako jistý druh 
aktů (resp. souzení) naprázdno. V tomto pojetí je zřetelná Ricoeurova návaznost 
na Husserla, pro kterého soud znamená „prázdné mínění“, , který může, avšak 
však nemusí být vyplněn jiným soudem či názorem. Na rozdíl od Husserla, 
kterého zajímaly zejména teoretické soudy, jež se ke konkrétnímu činu nevztahují, 
Ricoeur tématizuje zejména soudy praktické, které se nějakým způsobem vztahují 
k lidské praxi. Mezi tyto praktické soudy patří i rozhodnutí (intencionální akt), 
přičemž rozvrh (intencionální předmět) znamená „to chtěné, co rozhoduji“. Ve 
svém pojetí rozvrhu tedy Ricoeur navazoval na Heideggera i Husserla, přičemž od 
Heideggera si vypůjčil samotný pojem „rozvrh“ jako vyjádření do budoucnosti 
orientovaného charakteru lidské existence, avšak rozvrh nepojal jako existenciál, 
nýbrž při jeho bližší charakteristice spíše navázal na  Husserlovo pojetí soudu a 
intencionality 
 Samotný rozvrh tedy neznamená volbu toho, co je jeho obsahem. K tomu 
je zapotřebí rozhodnutí, tj. soud, kterým stvrzuji, že jistý čin, který jsem předtím 
mohl anticipovat v rozvrhu, je závislý na mně a mohu jej vykonat81. Tento soud je 
doprovázený pocitem moci, tj. vědomím, že je v mých schopnostech danou 

                                                
78 Volba deskriptivní fenomenologické metody, abstrakce od viny a Transcendence. 
79 Filosofie vůle I, str. 48. 
80 Filosofie vůle I, str. 49. 
81 Filosofie vůle I, str. 50. 
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intenci naplnit svým činem82. Teprve tím se rozvrh stvrzuje. Ne všechny intence 
však mají charakter rozhodnutí. Kromě toho se však v rozvrhu vyskytují i ne-
volní intence (např. přání), které mohu projektovat do budoucna, avšak pocitem 
moci doprovázeny nejsou. Rozhodnutí je pak tím, co aktivizuje tělo k realizaci 
daného čina prostřednictvím tělesných pohybů.  
 Zajímavé na rozvrhu je, že v něm vystupujeme jistým „zdvojeným“ 
způsobem: Jsme to my, kdo vykonáváme rozvrh, ale zároveň rozvrhujeme sebe 
samé. Stejně tak při rozhodování jsem subjektem i objektem rozhodnutí. Neustále 
vedeme dialog sami se sebou, s naším tělem, které nás ne vždy poslouchá, avšak 
přesto do značné míry „poslouchá“ naši vůli83. Jsem to tedy já, kdo se rozvrhuje, a 
zároveň jsem to já, koho rozvrhuji a tvořím.  
 Ačkoli, jak později uvidíme, není rozvrh zcela oproštěn od vlivu ne-
volních prvků, a není tedy zcela doménou svobody, propůjčuje člověku schopnost 
rozvrhovat sám sebe, a tím mít jistou moc sám nad sebou.   

Každý rozvrh směřuje do budoucnosti, neboť jen ta umožňuje nové volby. 
Směřování k budoucnosti je proto naší fundamentální situací, podmínkou jednání 
a zdrojem naší úzkosti z vědomí toho, jak nezadržitelně spějeme do budoucnosti, 
která se ihned promění v mrtvou minulost, za níž se můžeme již pouze 
ohlédnout84. Není v naší moci toto směřování jakkoli uspíšit nebo zpomalit. 
Budoucnostní temporalita vědomí je tedy absolutně ne-volním prvkem85. Nemohu 
si ji přát ve formě rozvrhu, nemohu ji nijak zrušit. Jedná se o jakési tempo mého 
posunu, které patří k „absolutně nepřekonatelným nutnostem, s nimiž se vědomí 
setkává v samém středu své niternosti“86. 

Takové poznání není nic menšího než uvědomění si temporálního 
charakteru naší existence. Je zřejmé, že člověk nemůže být zcela svobodný již 
kvůli tomuto faktu, neboť nic z něj neučiní pána nad časem. Vždy jsme podřízeni 
jeho podmínkám, a představuje pro nás proto ne-volní moment. Pro rozvrh to 
tudíž znamená, že každá volba je (pro daný okamžik) činěna navždy, a minulost je 
historie mých rozvrhů, které jsou již navždy nezměnitelné, avšak jsou příčinou mé 
současné situace.  

Ten, kdo se rozvrhuje, tak činí vzhledem k možnostem světa, ve kterém se 
nachází a který sám podléhá jistým omezením, jež člověk musí akceptovat. Svět 
je místem možností, realizovaných i nerealizovaných, a já jakožto rozvrhující se 
subjekt mám moc některé z nich uskutečnit. To se děje pohyby těla, které rovněž 
podléhá jistým omezením.  

V rozvrhu tedy mohu teoreticky chtít téměř cokoli, avšak vždy jsem 
limitován mezemi možností mého těla a možností světa. Teprve tam, kde řád 
světa i mé tělo umožňují realizaci daného rozvrhu, může můj rozvrh doprovázet 
pocit moci, který je spjat s vědomím mé schopnosti aktualizovat některé 
z možností. Člověku na invalidním vozíku tedy svět umožňuje chodit po zemi, 
avšak ona možnost nespadá do možností jeho těla. Chůzi ve vzduchu nám naopak 
umožňuje naše tělo, avšak nikoli svět, ve kterém platí zákon gravitace a nízká 
hmotnost molekul vzduchu. Co do možnosti realizace svého rozvrhu jsme tedy 
limitováni. Zkušenost nás poučuje o šíři možností světa a možností našeho těla. 

                                                
82 Ricoeurova definice rozhodnutí: „rozhodnutí označuje, to jest prázdným způsobem míní, 
budoucí čin, který závisí na mně a je v mé moci“ 
83 Filosofie vůle I, str. 57. 
84 Filosofie vůle I, str. 62. 
85 Ricoeur ne-volní momenty dělí na relativní (motivy, schopnosti) a absolutní (situace jakožto 
charakter, nevědomí, život). Viz Filosofii vůle I, str. 349. 
86 Filosofie vůle I, str. 63. 
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Do sféry naší moci proto spadá realizace možností světa vzhledem k možnostem 
našeho těla, avšak nic dalšího nad tento rámec. 

Jak bylo řečeno, při rozhodování jsem to vždy já, kdo se rozhoduje. Často 
však na to zapomínám, ztrácím se ve svých činech a zapomínám, že jsem 
původcem svých činů ve světě a svých myšlenkových aktů87. Toto zapomenutí se 
však prolamuje v hlasu svědomí. Vynoření vědomí sebe (sebe-vědomí) skrze 
probuzení svědomí je sociálně podmíněno, což je opakem Heideggerova modu 
spolubytí v „ono se“, ve kterém se naopak všichni skrývají v anonymním davu a 
nikdo si svoji odpovědnost nepřipouští.88 S probouzejícím se sebeuvědoměním 
tedy roste pocit odpovědnosti, a tedy i provinilost za špatné činy, jejichž původ 
připisuji sám sobě89. 

Postupně tedy spějeme k uvědomění, že jsme svými vlastními možnostmi, 
které realizujeme pohyby těla, jež je do jisté míry poslušné naší vůle. Každým 
rozhodnutím pak otevírám nové pole možností do budoucna a jiné zase 
uzavírám90. To, čím budu, závisí na tom, co udělám. Disponuji jistou mocí 
tělesných pohybů realizovat možnosti, do nichž se mohu rozvrhovat. Svoboda 
tedy podle Ricoeura existuje právě v našich aktech a je stvrzována, kdykoli 
jednáme. Jedná se proto o schopnost jednat a být skrze sebe91.  
 
(iii) Motiv 
 

Pro každé rozhodnutí je třeba motivu. Vůle se tedy neurčuje sama, nýbrž 
se o ni neustále ucházejí motivy, které ji k jednotlivým rozhodnutím podněcují. 
Ricoeur92 klade důraz na to, že motiv není příčinou rozhodnutí93. Příčina totiž 
nutně vede k účinku, kdežto u motivu má vůle vždy schopnost jej 
neusposlechnout, takže ji motivy nemohou determinovat. Každá volba však musí 
mít nějaké důvody, jejichž hledání a výběr je součástí procesu rozhodování. 
K tomu mi dopomáhají hodnoty nabyté ve společenském kontextu, skrze které 
důvody svého rozvrhu evaluuji94. 

Pro zkoumání mezí naší svobody je velmi zásadní zjištění, že mě mé 
motivy zcela neurčují. Jsem to já, kdo je přijímá. Jsem to já, kdo je odpovědný za 
motivaci i hodnocení toho, co dělám. Motivy se mi sice samy nabízejí, ale jsem to 
vždy já, kdo mezi nimi volí, kdo s některými z nich svolí a kdo za jejich přijetí 
nese odpovědnost. Co tedy spadá za hranici toho, co si mohu svobodně zvolit, je 
sama skutečnost, že se mi vždy nabízejí motivy. Je to způsob, jakým funguje můj 
volní moment: Vybírám si pouze z těch motivů, které se mi dávají, takže má 
svoboda spočívá v mé moci vybrat si z některé nich. Ani mé tělesné potřeby, ani 
společenské hodnoty mě pevně nezavazují, neboť jich nemusím být poslušen95. 

                                                
87 Filosofie vůle I, str. 67. 
88 Filosofie vůle I, str. 68. 
89 Filosofie vůle I, str. 69. 
90 Filosofie vůle I, str. 75. 
91 Filosofie vůle I, str. 76. 
92 Ricoeur se snaží vyhradit především proti naturalismu. Snaží se zpochybnit jeho teze o naší 
determinaci našemi motivy. 
93 Filosofie vůle I, str. 78. 
94 Filosofie vůle I, str. 84. 
95 Filosofie vůle I, str. 91. 
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(iv) Situovanost v těle a potřeba 
 

Jedním z hlavních ne-volních momentů limitujících naší svobodu je pro 
Ricoeura naše vlastní tělo. Ono je tím, co vždy nekonečně přesahuje „já 
myslím“96, a co je základním zdrojem našich motivů. Neslouží však pouze jako 
„zátěž“ naší vůle, nýbrž i jako její orgán, kterým završujeme svá rozhodnutí ve 
světě. Vůle nařizuje na základě motivů pohyby těla, kterými vzniká jednání.  

Tělo je pro nás zdrojem afektivity, cítění, čímž se přimyká k subjektivitě 
cogito. Skrze cítění tedy poznáváme svoji objektivovanou existenci v podobě těla, 
které je součástí řádu světa a okolních věcí. Ve vědomí se mi tělo ohlašuje ve 
formě potřeby.  

Potřeba je pocit nedostatku97, který volá po svém odstranění. Ricoeur 
přejímá98 rozlišení potřeb na ty, které usilují o doplnění existence dané bytosti 
(základní fyziologické potřeby jako např. hlad), a na obranné, které se naopak 
snaží bytost držet dál od toho, co je pro ni škodlivé. Potřeba se nám ohlašuje jako 
nedostatek, který nás pudí k jednání vedoucí k jeho překonání. K samotnému 
pohybu je však třeba souhlasu mé vůle s daným impulsem. Jakkoli silně je 
nedostatek pociťován, tělo se nikdy nemůže dát do pohybu směřujícímu k jeho 
uspokojení bez souhlasu mé vůle. Samotné pociťování potřeby je však ne-volní: 
Když mám hlad, mohu se sice rozhodnout nejíst, avšak nemohu se rozhodnout, že 
přestanu mít hlad99.  

Potřeby našeho těla nás tedy rovněž nedeterminují. Jsou zdrojem našich 
motivů, avšak můžeme se jich vzdát ve prospěch jiných, z našeho pohledu 
vyšších požadavků či hodnot100.  

Své potřeby tedy můžeme přemoci tím, že je neuposlechneme (kromě 
těch, které jsou uspokojovány automatismy těla: ty jsou zcela ne-volní101). Tato 
svoboda řídit se vlastní vůlí nám proto umožňuje si z nabízených motivů vybírat, 
a neuposlechnout tedy ty potřeby, jejichž uspokojení není vhodné či žádoucí 
z hlediska jiných motivů či hodnot. Během života zjišťujeme, které formy jednání 
(příp. které předměty) naše potřeby nejlépe uspokojí. Tímto se do věcí ve světě 
„zakreslují“ afektivní rysy (tj. to, jak na nás předměty působí a jaký mají vztah 
k našim potřebám) a postupně se prohlubuje propojenost vnímání a afektivity102. 
Mezi vůlí a potřebou prostředkuje představivost, která nám zjevuje předměty 
našich potřeb a láká nás k jejich dosažení.  

Mezi důležité fenomény s potřebami souvisejícími patří slast a strast. Slast 
je uspokojení z naplněné potřeby (a touha je předjímání této slasti), zatímco strast 
je obranná reakce nás samých na nepříznivé podmínky, ve kterých se naše tělo 
nebo vědomí nachází (předjímání strasti je obavou). Oba tyto fenomény jsou ne-
volní v tom smyslu, že nás po celý život ovlivňují a motivují naše jednání, avšak 
nemůžeme si vybrat, které věci v nás budou slast a strast vyvolávat. 

Představivost, která vyvstala v souvislosti s touhou a obavou, je na 
rozmezí volního a ne-volního. Na jednu stranu mám v sobě schopnost představit 

                                                
96 Filosofie vůle I, str. 97. 
97 Filosofie vůle I, str. 101. 
98 Od Maurice Pradina. 
99 Filosofie vůle I, str. 104. 
100 Filosofie vůle I, str. 106. 
101 Filosofie vůle I, str. 107. 
102 Filosofie vůle I, str. 109. 
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si téměř vše, co mám uloženo v paměti103. Přesto však, když se právě nesnažím 
vědomě intendovat nějaký objekt, funguje moje představivost sama bez mého 
aktivního řízení, a někdy dokonce i mně navzdory. Nepříjemné a úzkostné 
představy jsou zřejmě nemilými průvodci každého z nás. Ne-volní je samozřejmě 
i sama skutečnost, že nějakou představivost vůbec máme. Není to nezbytné, 
neboť představivost zřejmě nepatří k nějaké „esenci mysli“. Ta by mohla sestávat 
ze zcela jiných funkcí. Představivost je tedy částečně ne-volní a částečně volní, 
neboť ji do jisté míry můžeme vůlí ovládat. 

Naše potřeby jsme navyklí uspokojovat jistými způsoby, které se nám 
v minulosti osvědčily, a kterým říkáme zvyky104. Díky vztahu k našim potřebám 
pak předměty dostávají jisté zabarvení a „oslovují“ nás tím, že nám naše potřeby 
připomínají. Při pohledu na jídlo ihned začnu myslet na svůj vztah k němu, mám-
li hlad nebo naopak nemohu-li jídlo ani vidět, na příjemný nebo nepříjemný 
zážitek s oním pokrmem spojený, atd. Nikdy se však podle Ricoeura nemůže stát, 
aby zvyk sám nějakou potřebu vytvářel. Na mé vůli je závislý pouze způsob, jímž 
svoji potřebu uspokojuji, avšak ta ve mne byla ještě před jeho vytvořením.  

Jedním z ne-volních momentů jsou i kolektivní představy, které 
přejímáme od společnosti a které ovlivňují naše emoce105. Nad těmito 
představami sice má vůle jistou moc, avšak jisté „poskvrnění“ společností je u 
člověka naprosto nevyhnutelné, a dá se proto považovat za ne-volní. Každý z nás 
se rodí do určitého společenství, do určité rodiny, situované do určité doby 
v určité zemi. To vše má na člověka nesmírný vliv. Nakolik přijímáme vazbu 
myšlení na řečové struktury, má pro nás společnost zásadní význam již v tom, že 
od ní přejímáme jazyk, a zprostředkovaně tedy i způsob myšlení. Kromě toho 
jsme v průběhu socializace nějakým způsobem vychováváni a vzděláváni, 
přičemž se do našich individuálních vědomí vtiskují sociální imperativy, které tak 
strukturují naši specificky lidskou afektivitu. Právě imperativy institucí jsou 
dalším velkým zdrojem motivace pro vůli. A ačkoli s tím, jak dospíváme, 
můžeme na řadu sociálních imperativů nahlížet kriticky a popřípadě je i 
odmítnout, zcela vymanit se z jejich vlivu nikdy nemůžeme. 

To však neznamená, že by nám socializace pouze škodila. Význam 
společnosti pro člověka v žádném případě nelze podcenit. Teprve skrze ni a 
sociální imperativy, které nám odmalička vtiskuje, se stáváme lidskými bytostmi 
a důstojnými členy lidské kultury. V neposlední řadě pro nás styk s druhými lidmi 
může být zdrojem velké radosti a jen díky němu se zpravidla můžeme cítit dobře 
zabydleni ve světě. Díky životu ve společnosti se učíme být vnímaví k ostatním 
lidem a pohlížet na ně jako na bytosti, které mají potřeby stejně jako my106. 
Stejným způsobem se ostatní lidé vztahují k nám, a pouze díky tomu může 
společnost držet pohromadě a fungovat. Většinou jsme, tak jako všichni ostatní, 
alespoň do jisté míry nuceni nadřazovat společenské hodnoty nad naše vlastní. 
Ricoeur explicitně říká, že ostatní potřebujeme, neboť jen ve vztazích k nim 
naplňujeme a dovršujeme své bytí107. Je v nás jakási touha po naplnění druhým, 
kterou jsme sami do sebe nevsadili. Zcela specifický vztah máme k druhému 
jakožto příteli nebo partnerovi108, neboť ti patří k nejsilnějším hybatelům naší 
motivace, opět kvůli naší bytostné touze po opravdové blízkosti. Tento motiv nám 
                                                
103 Pomiňme nyní rozdíl mezi představováním si a myšlením. 
104 Filosofie vůle I, str. 127. 
105 Filosofie vůle I, str. 136. 
106 Filosofie vůle I, str. 139. 
107 Filosofie vůle I, str. 141. 
108 Filosofie vůle I, str. 142. 
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umožňuje potlačit své vlastní potřeby a zájmy, a dokonce jim někdy i odporovat, 
když se obětujeme pro druhé. 
 
(v) Dějiny volby 
 

Proces rozhodování začíná váháním. Vždy stojím před volbami, které jsem 
ještě neučinil. Ze změti motivů v mém nitru si vybírám některé, které se rozhodnu 
následovat, a přizpůsobím jim svůj rozvrh. Mohu upadnout do nerozhodnosti, kdy 
nevím, jak chci svůj rozvrh uspořádat a které volby učinit109. Všechny rozvrhy 
navíc nečiním stejně „pevné“: někdy mi nesejde na tom, co budu dělat. Je ve mně 
schopnost ustrnout v reflexi a konkrétní volbu neučinit. 

Ricoeur naši existenci vystihuje jako „otevřenou totalitu“, neboť jsme 
vždy obětí afektivní neurčitosti: jsme obklopeni horizontem „neurčita“ a nemáme 
žádnou ústřední motivaci. Svoji volbu činíme na pozadí prvotní změti110. 
Orientaci v této temnotě (vodítko k volbě) nám poskytuje určitá hierarchie 
hodnot111. Tyto hodnoty, na základě kterých volíme, jsou však vzájemně 
nesouměřitelné112 a často se dostáváme do situace, kdy musíme něco obětovat ve 
prospěch něčeho jiného.  

Bipolaritu lidské existence, interakci volního a ne-volního, lze zřetelně 
vidět na formě sledu: Jsme podřízeni času, avšak sami do jisté míry určujeme, co 
se v něm děje. Ne-volní prvek sledu je proto plynutí času, volní je náš rozvrh, jejž 
času podřizujeme, avšak tvoříme jej my sami113. Slovo „volní“ tedy Ricoeur 
skutečně používá jako synonymum pro „svobodný“. Naše možnost vykonávat 
volní akty v čase je tudíž důkazem, že máme svobodnou vůli.  

Od rozvrhu se však při zkoumání lidské svobody můžeme posouvat k čím 
dál konkrétnějším fenoménům. Na úrovni vědomí naši svobodu odhalujeme ve 
funkci pozornosti114 (svobodném přemísťování pohledu). Jedná se o aktivní rys 
našeho vnímání, kdy úmyslně na něco zaměřujeme zrak (mysli nebo nějakého 
smyslu). Kromě předmětu, na který právě upíráme pozornost, je zde vždy i jisté 
pozadí, do něhož je předmět zasazen115. Toto pozadí se však samo může stát 
přímým objektem pozornosti, čímž se horizont „pozadí“ opět posune dál. 
Aspektem svobody je tedy pozornost proto, že já jsem tím aktivním činitelem, 
který má moc si vybrat, co bude pozorovat.  

Stejným způsobem může naše pozornost být upřena k určitým 
hodnotám.116 I zde platí, že nemůže být dán víc než jeden motiv, víc než jedna 
hodnota v jeden okamžik. Máme však svobodu svoji pozornost ovládat. Jak si 
později ukážeme, tato pozornost může být zotročena touhou, avšak i té máme 
schopnost aktivně vzdorovat. Pozornost proto stojí nad našimi motivy jako náš 
volní moment, který nám vždy umožňuje přesunout zrak mysli jinam. 

Při samotné volbě ustávám v rozmýšlení117, jehož je volba jistým 
završením. K aktu volby tedy dochází z rozhodnutí pro preferenci nějakého 
důvodu nad jinými, které byly zkusmo prověřovány při váhání (vnitřním 

                                                
109 Filosofie vůle I, str. 151. 
110 Filosofie vůle I, str. 158. 
111 Filosofie vůle I, str. 159. 
112 Filosofie vůle I, str. 160. 
113 Filosofie vůle I, str. 165. 
114 Filosofie vůle I, str. 166. 
115 Filosofie vůle I, str. 167. 
116 Filosofie vůle I, str. 170-171. 
117 Filosofie vůle I, str. 180. 
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prověřování řady rozvrhů)118 . Právě skrze volbu se určuji. Jakkoli jsou moje 
motivy neurčité a zmatené, volba mě „sjednotí“ v činu119. Tato neurčitost však 
způsobuje, že naši volbu vždy provází jisté riziko neúspěchu, neboť naše vědomí 
není nikdy zcela sjednocené, a nemůže se tedy pro uposlechnutí nějakého motivu 
(a tím neuposlechnutí všech ostatních) rozhodnout tak pevně, aby takové 
rozhodnutí bylo zcela čisté120. 

 
(vi) Jednání a pohyb 
 

Jak bylo již naznačeno, rozhodnutí podle Ricoeura těsně souvisí 
s pohybem těla121. „Vůle je potencí rozhodovat se jen díky tomu, že je potencí 
pohybovat se.“122 Při svém rozhodnutí prázdně míním v rozvrhu budoucí čin, 
který je v mé moci vykonat a který rozhodnutím připisuji sobě samému a zavazuji 
se k němu: Znamená to, že mám moc přikázat tělu takové pohyby, které 
k danému jednání povedou. Od rozhodnutí tedy nelze oddělit jednání, neboť 
jednání je jeho završením123. S momentem jednání Ricoeur tématizuje vůli 
z nového hlediska: z hlediska účinnosti. Tato forma vůle je spojena s druhým 
okruhem nevolného momentu – schopnostmi. V rozvrhu, na rozdíl od přání, je 
totiž implikována moje schopnost příslušný čin vykonat. Při rozvrhování cítím 
potenci k vykonání jistého činu („rozvrh je přísaha, jíž se zavazuji vpravit možné 
do reálného“124). Jednání se tedy k rozvrhu vztahuje jako vyplnění prázdného 
mínění a skrze jednání pak způsobujeme změny ve světě. Rozhodnutí a jednání 
jsou dvě od sebe navzájem neoddělitelné funkce či formy vůle.  

Jednání je ovšem podle Ricoeura nejenom vyplněním rozvrhu, ale zároveň 
je ve vztahu ke svému cíli praktickou intencionalitou. Tato praktická 
intencionalita je odlišná od praktického soudu (rozhodnutí), neboť „už není 
intencionalitou praktické reprezentace, která směřuje od rozhodování 
k rozvrhu.“125 Ricoeur tak přichází s myšlenkou, že jednání je samo intencionální 
akt, „vědomí něčeho v Husserlově smyslu“, ovšem „ne-představující vědomí“, 
které „není již ani praktickou představou, jakou byl rozvrh.“ Námětem či 
předmětným korelátem tohoto vědomí je „nějaká změna ve světě skrze změnu 
v mém těle.“126 Tímto předmětným korelátem jednání je pragma. Naše jednání je  
vlastní doménou svobody, neboť je formou  vůle a vyplněním rozvrhu, a zároveň 
je samo intencionálním aktem.  

Pro ujasnění je ještě třeba zmínit, jakým způsobem se odlišuje jednání od 
pohybu. Jednání se týká nějakého pragmatu (předmět jednání), tj. nějaké věci ve 
světě. Pobyb je jiným hlediskem na tentýž fenomén – avšak s odhlédnutím od 
pragmatu, neboť to pohybu samotnému o sobě nenáleží.  

Naše tělo nám tedy (kromě své úlohy zdroje vitálních motivů) slouží 
především jako orgán naší vůle, jako prostředek k jednání127. Činy, jimiž chceme 
něčeho dosáhnout, obvykle nemají za cíl tělo a jeho pohyby samotné, nýbrž 
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121 Filosofie vůle I, str. 216. 
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123 Filosofie vůle I, str. 217. 
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nějakou změnu ve světě, tj. završují se v pragmatu. Ricoeur zmínil i naši 
schopnost „pohybu pro pohyb sám“, jak je tomu např. ve sportu, avšak i tam 
pohyb slouží jistému účelu – chceme skrze něj vycvičit své tělo, a proto ani tato 
„výjimka“ ve skutečnosti nevybočuje z intencionálního charakteru našeho 
jednání. 

Nedá se však říct, že by naše jednání bylo zcela svobodné. Naše tělo totiž 
vystupuje „v dialogu s tělesnou spontaneitou“128, což znamená, že i v případě 
volního pohybu (jednání) je vůle ovlivňována ne-volním momentem. Ricoeur 
například poukázal na skutečnost, že naše tělo bylo vždy zprvu vůli neposlušné a 
museli jsme se jej teprve naučit ovládat v průběhu života. 

 
„Tělo je zprvu nešikovné, v křeči a nemohoucí. Nelze 

obhájit myšlenku, že by všem intencím vůle odpovídaly – na 
základě jakéhosi rodového spříznění – příslušné pohyby: vše bylo 
vyzískáno na základní a prvotní neschopnosti. Lépe řečeno, vše 
bylo vydobyto na ne-řádu, který je vpravdě dětstvím těla. […] 
Neexistuje volní akt, který bychom nebyli vykonali zprvu ne-
volním způsobem. Veškeré volní chápání se těla je jen novým 
způsobem, jak uchopit to, jak tělo ne-volně užíváme.“129 
 
Z Ricoeurovy analýzy tedy poznáváme povahu našeho těla jako něčeho, 

co je nám z celého světa věcí nejblíže, avšak není tak docela námi. Je něčím, co je 
s námi velmi těsně spojeno a vykonává zpravidla dobře naše příkazy, ačkoli ne 
všechny a někdy si dokonce klade vlastní požadavky. Toto tělo, ne-volní aspekt 
mě samého, na který je vázána má existence, se jako dítě učím ovládat, postupně 
roste a sílí, objevuji jeho nové funkce a stále více se s ním „sžívám“. Později 
postupně zakouším moc, kterou nad ním mám. Toho jsem však schopen až 
mnohem později, až poté, co jsem spoustu dovedností získal a přivyknul mnoha 
pohybům, které mi umožňují žít život, jejž musím přijmout právě za těchto 
podmínek, na tomto světě a v tomto konkrétním těle. 

Jako ony „tělesné spontaneity“ či „funkce, které umožňují vůli chápat se 
těla“, Ricoeur rozlišuje tři základní ne-volní funkce pohybu: preformované 
dovednosti, emoce a návyky. Tyto funkce, ač v průběhu života částečně ovládnuté 
vůlí, jsou vždy zprvu spontánní a ne-volní, takže je jejich relativní „poslušnost“ 
naší vůli až něco vydobytého na původní spontaneitě. Podmínkou ovládnutí 
těchto funkcí je právě naše předchozí zkušenost s jejich samovolnou činností. 
Jakkoli tedy tělo do jisté míry slouží jako „poslušný“ orgán naší vůle, zahrnuje 
v sobě i takové aspekty, které zůstanou ne-volními po celý náš život.   

 
(vii) Ne-volní pohyby těla 

 
Za základní z těchto „tělesných spontaneit“ Ricoeur pokládal tzv. 

preformovanou dovednost. Jedná se o jisté vrozené předpoklady pohybů, které se 
během života můžeme naučit. Jde o takové dovednosti, které máme hned od 
narození. Nikdo nás například neučil mrkat, pohybovat hlavou nebo natahovat 
ruku směrem k předmětu. Takové pohyby nekonáme volně, neboť se nedá 
předpokládat, že by se pro ně dítě rozhodlo. Spíše k nim přirozeně dochází při 
kontaktu člověka se světem a pomáhají mu, aby se světu přizpůsobil.  

                                                
128 Filosofie vůle I, str. 243. 
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Dalším typem ne-volních pohybů je vykonávání tělesných funkcí (např. 
funkcí orgánů), které volně nijak neřídíme a které nás udržují naživu.  

Kromě těchto pohybů hrají významnou roli reflexy, které jsou ne-volními 
pohyby sloužícími primárně k obraně a ochraně těla. Lze mezi ně zařadit 
například kýchnutí, mrknutí oka při podráždění nebo přimhouření očí při silném 
světle130. Právě pro takové pohyby je pro jejich rychlost charakteristická 
neovlivnitelnost naší vůlí131. 

Lze mezi ně zařadit např. i bolest. Jedná se o silný motivační faktor a 
jednu ze skutečností, která je pro každého nanejvýš aktuální a závažná, aniž by si 
ji kdo zvolil. Tělesná bolest je spontánní reakcí těla na poškození. Mnohdy vede k 
tak silnému ochromení naší vůle a pozornosti, že ji Ricoeur nazývá otřesem132, 
který je jedním z mezních momentů naší svobody. Jsme-li stiženi silnou bolestí, 
nemůžeme dělat vůbec nic, celé naše vědomí je zasaženo a všechna naše síla se 
omezuje pouze na snahu vydržet při životě, přečkat čas a bolest přetrpět až do 
jejího skončení133. Bolest je proto přirozenou a nepotlačitelnou reakcí, které se 
můžeme nanejvýš pokoušet předcházet, avšak jakmile je naše tělo ničeno, jedná 
se o reakci zcela ne-volní. 

 
(viii) Emoce 

 
Emoce Ricoeur nezařadil mezi naše motivační faktory, nýbrž mezi orgány 

vůle134. Samy totiž vždy předpokládají jisté potřeby, které jsou skutečnými 
původci motivů, jež nám navrhují cíle. Potence emoce spočívá v tom, že dodává 
těmto cílům na tělesné přitažlivosti a účinnosti. Emoce tedy zprostředkovává 
zvláštní spojení mezi myšlenkou a pohybem.  

Za základní emoce Ricoer považuje tyto: Afektivní představivost 
(předjímání dobra a zla), touha, radost a smutek135. Na jejich základě můžeme 
afektivně předjímat, což nám umožňuje soudit o hodnotě136. Emoce do našeho 
hodnocení uvádějí útrobní motorický prvek, tj. pohyb svalů, který mě v mé 
motivaci nutí k činu. Mezi emoce spadají i láska a nenávist. Láska je definována 
jako touha po spojení s tím, co milujeme, a nenávist naopak jako touha po 
oddělení od toho, co nenávidíme137. Tyto emoce jsou založeny z velké části na 
představách oněch věcí138 a jimi doprovázených změnách v těle139.  

Radost a smutek mají na rozdíl od ostatních emocí povahu sankce140.  
 

V radosti tvořím jednotu se svým dobrem, ve smutku 
jednotu se zlem: stal jsem se tímto dobrem a tímto zlem. Toto 

                                                
130 Filosofie vůle I, str. 250. 
131 Ricoeur některé reflexy považuje za hranici mezi potlačitelným a nepotlačitelným (str. 251). 
Pro naše zkoumání však můžeme pominout případy, kdy se někomu podaří tyto obranné funkce 
překonat usilovným soustředěním, a považovat je za zcela ne-volní.  
132 Filosofie vůle I, str. 252. 
133 Komu se nelíbí takto dramatický popis, ten si může vzpomenout na poměrně běžné zažívací 
nebo dýchací potíže, které v nás mnohy vyvolávají pocity velmi podobné. 
134 Filosofie vůle I, str. 267. 
135 Filosofie vůle I, str. 270. 
136 Filosofie vůle I, str. 273. 
137 Filosofie vůle I, str. 274. 
138 Předmětem lásky a nenávisti nemusí být pouze člověk, nýbrž i věc, zvíře, událost nebo cokoli 
dalšího. 
139 Filosofie vůle I, str. 275. 
140 Filosofie vůle I, str. 277. 
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dobro a zlo se staly mým stupněm bytí. Já jsem smutný, já jsem 
radostný: tyto výrazy mají absolutní smysl, který nenacházíme 
v ostatních výrazech jako „jsem překvapen“, „jsem zamilovaný“ 
či „jsem plný nenávisti“. Milovat a nenávidět neznamená ani tak 
být, jako spíš být nasměrován k tomu, co je milování či nenávidění 
hodné a co je možným předmětem mé touhy, předmětem 
situovaným ve světě a v odstupu ode mne. Zajisté, i radost je 
jedním způsobem, jak se svět může jevit: jsem radostný. Řekneme 
však spíš, že jsem absolutně svou radostí.141 
 
Radost a smutek jsou příbuzné požitku a bolesti. Ty jsou však na rozdíl od 

smutku a radosti lokální. Radost a smutek nás naopak jímají celé, jsme jimi, jsou 
naším způsobem bytí, a tedy si od nich nemůžeme udržovat odstup 142. V radosti a 
smutku je vždy zahrnut můj soud o dobru a zlu, kterým hodnotím svoji celkovou 
situaci. Při radosti máme pocit vítězství nad svým osudem a ve smutku naopak 
porážky: připadáme si slabí a bezmocní. Radost a smutek jakožto sankce jsou ne-
volní a oceňují naše činy. Naše radosti a smutky si pamatujeme proto, abychom je 
mohli příště předvídat143. 

Naší nejhybnější emocí je touha. „Toužit znamená představovat si, že již 
můžeme něco vykonat pro dosažení vytouženého předmětu.“144 Touha je jakési 
vzrušení, které se nás zmocňuje a probouzí všechny naše smysly a motorické 
oblasti. Snaží se tělo připravit na čin, ke kterému nás silně nabádá. Touha je 
pohyb, který vede k hledání dobra a útěku před zlem. Může nás nabádat 
k lecčemu: Touha je stejně složitá jako naše hodnoty, ze kterých vychází. Platón 
touhu pojmenoval thymos, vznětlivost. Jedná se o silný motor naší vůle, který ji 
podněcuje a bez kterého by vůle sama byla slabá145. Posíleni, vzrušeni touhou 
jsme schopni překonávat překážky a navzdory nesnázím se přibližovat ke svému 
cíli.  

Vyjmenované typy emocí nám pomáhají vyhledávat dobro a vyhýbat se 
zlu. Přesto však lze na emoce pohlížet rovněž jako na otřes, při kterém nás emoce 
nejen nenabádá ke správnému činu, nýbrž nás ochromuje, paralyzuje a naše vůle 
je dočasně umrtvena tíhou emoce. Příkladem takového otřesu může být silný hněv 
nebo deprese146. Na možnosti takového otřesu je zřetelná křehkost člověka, jehož 
stabilita má jen určité meze, které mohou být silným zážitkem překročeny147. 
Podobně velké otřesy je proto třeba rovněž pokládat za ne-volní.  

Kromě překvapení a otřesu Ricoeur rozlišuje ještě třetí typ stavu, který má 
na emoce vliv nebo jehož jsou emoce aspektem: Vášeň148.  

 
„Vášeň je vědomí, které svazuje samo sebe, je to vůle, 

která se vrhá do zajetí rozličných případů imaginárního zla, 
spoutána Nicotou či spíše Marností. Vůle, jejímž určením je 
ovládat své tělo, může být otrokem jen sebe samé.“149 

                                                
141 Tamt. 
142 Filosofie vůle I, str. 279. 
143 Filosofie vůle I, str. 281. 
144 Tamt. 
145 Filosofie vůle I, str. 283. 
146 Filosofie vůle I, str. 286. 
147 Filosofie vůle I, str. 287. 
148 Filosofie vůle I, str. 295. 
149 Filosofie vůle I, str. 296. 
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Vědomí jaté vášněmi je vědomí zotročené sebou samým. Je v naší moci se 

vášněmi nechat i nenechat zotročit: Jakmile však k zotročení dojde, ztrácíme tím 
svobodnou vůli. Jedná se o emocionální záchvat a ne-řád, jenž se zmocní našeho 
vědomí, které dezintegruje150. Při vášni jsme vydáni na milost a nemilost 
vzbouřenému tělu. Proti vášním se podle Ricoeura můžeme bránit: Lékem na 
hněv je například ustání přílišného sebe-oceňování151. Analýza vášní však není 
předmětem Filosofie vůle I, proto detailní rozbor tohoto fenomému v díle 
nenalezneme. 

Na příkladu emocí můžeme velmi zřetelně nahlížet rozkročenost člověka 
mezi svobodou a nesvobodou. Emoce nás jímají a zároveň nad nimi máme jistou 
kontrolu. Považuji za názorné chápat emoce analogicky k bolesti a požitku těla. 
Skrze emoce se ohlašuje naše duše. Jestliže to, co se nám děje, je příjemné a nám 
prospěšné, cítíme se dobře (podobně jako když jsme laskáni nebo sedíme 
v masážním křesle, je nám dobře tělesně). Jestliže nám někdo ubližuje nebo jsme 
v prostředí, které se nám nelíbí, zakoušíme duševní bolest (analogicky k bolesti 
těla, když se jej někdo snaží poškodit nebo když setrvává v nepohodlné poloze). 
Za běžných okolností se emoce nijak silně neohlašují (a neohlašuje se ani tělo: 
„nějak“ se sice cítíme duševně i tělesně, avšak nemyslíme na to a jsme schopni 
soud o našem stavu vyslovit, jen pokud jsme na to tázáni a někdo nás přiměje 
obrátit k našim pocitům pozornost). Je tedy faktem naší situace, který musíme 
přijmout, že za určitých podmínek cítíme tělesnou bolest a slast, stejně jako 
duševní bolest a duševní potěchu. Můžeme odpozorovat, které věci nebo situace 
v nás vyvolávají určité pocity, avšak rozhodně si sami nevolíme, jak se cítíme, a 
nebezpečí emočních otřesů nás vždy nějak ohrožuje. 

Ricoeur se bohužel nepokusil vymezit fenomenologicky vykazatelnou šíři 
moci člověka nad jeho emocemi. Určitý stupeň kontroly nad nimi je však 
nahlédnutelný každému. Někdy je možné „zatnout zuby“ a získat vnitřní sílu z 
vědomí, že jsme schopni emocím vzdorovat. Takové vědomé zmírňování duševní 
bolesti je však velmi namáhavé a vyžaduje soustředění a pozornost. Jakkoli se 
nám běs vědomě podaří přemoci, rozhodně toto zažehnání nebude trvalé a stejnou 
práci by zřejmě odvedl čas, tedy, v tomto případě, fakt kontinuity myšlení a 
cítění, díky kterému se naše nitro neustále mění a nemůžeme setrvat u jedné 
myšlenky nebo pocitu, ani kdybychom chtěli sebevíc. Zřejmě máme lepší 
zkušenost se zmírňováním bolesti než s prodlužováním slasti. Je zajímavé, že 
s běsem je možné do jisté míry bojovat, avšak radost a štěstí jsou téměř 
nepolapitelné. Onen sled vědomí není možné ani urychlit.  

Můžeme tedy tuto kapitolu uzavřít tím, že emoce jsou vždy s námi a 
zpravidla si je sami nevybíráme. Přesto nad nimi nějakou mocí disponujeme. Tato 
moc však nedostačuje k tomu, abychom se mohli považovat za tvůrce vlastních 
emocí.   
 

                                                
150 Filosofie vůle I, str. 297. 
151 Filosofie vůle I, str. 298. 
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(ix) Návyk 
 
Dalším fenoménem, který Ricoeur podrobil zkoumání optikou volního a 

ne-volního, je návyk. Ten označuje nějaký relativně stabilní způsob, jak cítíme, 
jednáme, vnímáme a myslíme152. Vyznačuje se tedy tím, že je naučený, osvojený 
a umíme jej používat.  

Návyky tedy získáváme učením. Nejprve daný pohyb chceme a 
vykonáváme jej volně a záměrně. Později si jej osvojíme tak dokonale, že jej 
vykonáváme ne-volně, tj. „sami od sebe“, aniž bychom se o to museli snažit153. 
Osvojené návyky se proto stávají ne-volními tím, že se připodobňují 
preformovaným dovednostem a konáme je bezděčně154. Mezi návyky lze zařadit 
například způsob, jakým držíme příbor nebo jak si zavazujeme tkaničky. Takové 
pohyby konáme tak automaticky, že se nemusíme nijak vědomě snažit, abychom 
je vykonali správně. Naopak „návyky“ jako je brzké vstávání nebo sprchování 
studenou vodou nejsou návyky v Ricoeurově smyslu slova, neboť pro jejich 
vykonání je pokaždé nutné nové rozhodnutí - vždy musíme překonávat naši lenost 
úsilím155.   

Člověk má jakýsi přirozený sklon si návyky vytvářet. Nalezení této naší ne-
volní dispozice156 nás však může učinit svobodnějšími. Díky poznání tohoto 
sklonu se mohu snažit předcházet vzniku návyků nebo je vědomě kontrolovat a 
regulovat. Příkladem je způsob, jakým člověk začne kouřit cigarety. Neznalost či 
neuvědomění si způsobu, jimž návyk u člověka vzniká, zapříčiní neznalost 
typického schématu fungování mého psychického ústrojí, které zase zapříčiňuje, 
že to, čím se mi jednou podaří svůj duševní stav zpříjemnit, budu vyhledávat 
příště a příště, až se ustaví návyk, který je již do té míry ne-volní, že ačkoli se 
mohu rozhodnout si cigaretu již nezapálit, nemohu způsobit, aby mi kouření 
nechybělo a netrpěl jsem abstinenčními příznaky. Naopak jestliže jsem schopen 
si takové schéma vykreslit dopředu, mohu se rozhodnout, zda si daný návyk 
vytvořím či nikoli. Každým provedením daného činu se návyk zpevňuje157 
(jestliže usoudíme, že jsme úkon provedli dobře a efektivně), a stává se tak 
postupně aspektem našeho bytí. 

Spoustu návyků však získáme v době, kdy by jejich volní kontrola byla 
nemyslitelná. Ačkoli je očividně v naší moci některé své návyky měnit, zůstává 
otázkou, na které úrovni našeho chování to již možné být přestává. Změnit např. 
své stravovací návyky může zřejmě kdokoli, avšak návyky v oblasti myšlení čí 
cítění se dají odstranit jen velmi obtížně a některé nejspíš vůbec. 

Návyk je tedy způsob chování, prožívání nebo mluvení, který je pro nás 
snadný, neboť jsme daný typ úkonu již mnohokrát vykonali a nemusíme se 
přemáhat, abychom jej provedli opět právě tímto navyklým způsobem. Návyk 
proto není docela ne-volní v tom smyslu, že bychom jej nemohli nevykonat. 
Pouze by nás za normálních okolností nenapadlo tomu bránit, neboť naše návyky 
jsou pro nás automatické a samozřejmé, takže se nad nimi vůbec 
nepozastavujeme. Proč například praváci píší pravou rukou? Je to proto, že by 
levou psát nemohli? Nikoli, jen jim to jde pravou rukou lépe, a tak nemají důvod 
najednou začít psát levou.  
                                                
152 Nebo další možná definice: „získaný, osvojený způsob, který dává vůli moc“. 
153 Filosofie vůle I, str. 300. 
154 Filosofie vůle I, str. 302. 
155 Filosofie vůle I, str. 303. 
156 Ne-volní v tom smyslu, že jsme si ji sami nezvolili, „neimplementovali“.  
157 Filosofie vůle I, str. 319-320. 
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Bylo by nesmyslné uvažovat o možnosti, že bychom si vůbec nevytvořili 
návyky a pro všechny akty se rozhodovali vždy bez tíhnutí ke konkrétnímu 
způsobu provedení. Návyky zkrátka máme, neboť zprostředkovávají náš běžný 
způsob, jímž provádíme celou řadu úkonů. Počítají se mezi ně i způsoby 
pohybování tělem nebo neverbální gesta – nad něčím takovým obvykle vůbec 
nepřemýšlíme. Pro charakterizaci naší svobody je klíčové především zjištění, že 
lidské jednání bez návyků není myslitelné, avšak zároveň je v naší moci návyky 
výrazně ovlivňovat a měnit.  

Ricoeur zdůrazňuje, že návyky nejsou pouze tělesné, ale že existují rovněž 
„mentální“ návyky: Například rozumění mateřskému jazyku sestává z obsáhlého 
systému pravidel, struktur a vztahů, které jsme se postupně museli naučit tak, 
abychom je uměli sami používat158. Tímto se však Ricoeur dotkl tématu jisté 
„mentální nesvobody“, která je pro naše téma velmi významná. Myšlení se do 
značné míry děje bez účasti vůle. Stále si něco představujeme, řešíme v mysli 
problémy, vedeme vnitřní monolog a jen velmi omezeně je toto vše podřízeno 
volní kontrole. Typickým příkladem jistého ne-volního prvku v rámci našeho 
psychického fungování je asociace myšlenek, která nepochybně probíhá 
nezáměrně a často přímo „nám navzdory“. Pro tento jev Ricoeur používá 
označení spontaneita myšlení. Ne-volní povaha psychické existence člověka však 
nespočívá pouze v této spontaneitě. Ricoeur hovoří o jisté „substantivizaci 
myšlenek“159. Myslící subjekt není totéž jako jeho myšlenky. Můžeme se 
ztotožnit s našimi schopnostmi, avšak nikoli s myšlenkami, tj. obsahem našeho 
vědomí. Myšlenka je jistý prvek lidského vědomí, který vždy zanechává stopu 
v naší paměti. Nevím, do jaké míry mohu ovlivnit, aby v mé mysli byla právě 
tato myšenka. Připusťme, že máme svobodu si myšlenku zvolit, avšak tato 
svoboda má opět své hranice, neboť většina myšlenek do naší mysli vstoupí, aniž 
bychom o to usilovali. Poté mohu s myšlenkou jistým způsobem nakládat (i moje 
nástroje k tomuto nakládání však mohou být doménou ne-volního prvku), avšak 
otisk v mysli, který vstupující myšlenka způsobí, mysl vždy jistým způsobem 
změní.  

Poznání fenoménu návyků a upozornění na jejich důležitost je dalším 
obohacením diskuze o volním a ne-volním, jejichž styk a splétání se na návyku 
zřetelně ukazují, podobně jako tomu bylo v případě emocí. 
 
(x) Pohyb a úsilí 
 

Nyní můžeme přistoupit k samotným „volním“ pohybům těla. Jak bylo 
řečeno, v Ricoeurově pojetí se vůle dokonává ve svalech a proces volby se 
zakončuje pohybem těla160. Tělem vykonám pohyb, pro který se v mysli 
rozhodnu a tělo tomuto rozkazu vůle „ustupuje“161. Tělo však může také 
odporovat přání vůle a klást odpor. Potom říkáme, že vynakládáme k nějakému 
pohybu úsilí. Na tomto fenoménu se znovu ukazuje podvojnost nás samých. 
Když například posilujeme, chceme vykonávat obtížné cvičení a zároveň 
nechceme: můžeme si přikázat, že budeme ve cvičení pokračovat, a je v naší 
moci to dodržet, avšak tělo nás přesto bude bolet a ani naší mysli to nebude 

                                                
158 Filosofie vůle I, str. 313. 
159 Filosofie vůle I, str. 315-316. 
160 Filosofie vůle I, str. 330. 
161 Filosofie vůle I, str. 331. 
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příjemné – nebýt dlouhodobého účinku, kterého se tím snažíme dosáhnout, nikdy 
bychom se tolik nenamáhali. 

Odpor nám však neklade pouze naše tělo. Odpor kladou i předměty ve světě – 
jsme podřízeni přírodním zákonům, a musíme se proto např. smířit s tím, že 
nemůžeme chodit vzduchem nebo přenášet hory rukama. I tento fakt je pro 
poznání naší svobody a nesvobody velmi podstatný. Jako děti jsme si mohli 
myslet, že je svět mnohem „flexibilnější“, tj. že nakonec všechny divy, 
se kterými se setkáváme v pohádkách, se mohou klidně udát a ony zákony 
běžného chodu světa třeba nakonec nejsou tak „přísné“, jak se dospělí lidé tváří. 
S postupem času zjišťujeme, že jsou právě tak přísné nejen ony, nýbrž jisté fixní 
struktury se vyskytují na všemožných úrovních (včetně společenských vztahů, 
vztahů k různým institucím a podobně) a není v naší moci je výrazněji měnit. 
Toto uvědomění je příliš závažné na to, aby mohlo být udržitelné jakékoli 
titánské pojetí lidské svobody. Naše svoboda má hranice přímo před našima 
očima, byť stále nějakým způsobem existuje. 

Preformované dovednosti, emoce a návyk nám slouží jako to, díky čemu je 
naše tělo připraveno k volnímu pohybu, avšak zároveň pro nás představují 
spontanetitu, která se volní vládě může vymknout a klást odpor. Jak jsme poznali, 
jsme schopni své emoce do jisté míry tlumit a disponujeme určitými prostředky 
k jejich ovládání. Toto ovládání se musíme učit během života. Nejprve je nejtěžší 
(jen si vzpomeňme na malé děti – nechávají se téměř slepě unášet svými pocity, 
často pláčou, křičí, atd.), ale postupem času se taková volní kontrola stává 
návykem. Ricoeur emoci chápe jako těsně spjatou s tělem a jeho svaly. Proto také 
lze vládu nad emocemi získat prostřednictvím správného cvičení těla162. Návyk 
dále vyžaduje upevňování (zvlášť když jde nějakým způsobem proti přirozenému 
tíhnutí) a člověku vždy bude hrozit riziko, že jej silné emoce ovládnou tomuto 
návyku navzdory.  

Úsilí podle Ricoeura hýbe tělem prostřednictvím „hybných intencí“163. Hybná 
intence je naše předjímání pohybu, tj. příkaz vůle tělu. Taková intence předjímá 
počitek, který vykonáním daného pohybu zaznamenáme. Ricoeur věnuje 
poměrně velké úsilí vysvětlení, že hybná intence není totéž jako představa 
budoucího pohybu. Své pohyby si přece všechny dopředu nepředstavujeme a ani 
se pro ně nerozhodujeme. Je zde sice prodleva mezi příkazem vůle a pohybem 
těla, avšak ta nám rozhodně nestačí k vytvoření rozlišené představy onoho 
předjímaného pohybu164. Hybná intence je tedy moc vůle. Vůle je hybná 
iniciativa, která prochází schopnostmi165. To znamená, že zaměřit mohu vůli 
pouze na to, k čemu mám moc. Mohu tedy vůlí intendovat např. pohyb rukou, ale 
nikoli třeba létání křídly.  
 
(xi) Svolení s ne-volním 
 

Řekli jsme, že Ricoeur se postupně zabývá vůlí ze tří různých hledisek, totiž 
z hlediska legitimity, účinnosti a trpělivosti, a v souladu s tím rozlišuje tři formy 
vůle, jimž odpovídají tři různé okruhy ne-volního momentu: Rozhodování (akt, 
jímž se vůle opírá o motivy), pohyb (akt, jímž vůle aktivuje schopnosti) a svolení 

                                                
162 Filosofie vůle I, str. 336. 
163 Filosofie vůle I, str. 340. 
164 Filosofie vůle I, str. 345. 
165 Filosofie vůle I, str. 350. 
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(akt, jímž vůle přitakává nutnosti). Poslední oddíl jeho Filosofie vůle I je věnován 
právě svolení s nutností jakožto třetím okruhem ne-volního. 

Existují tři momenty ne-volního – charakter, nevědomí a život – které se 
zcela vymykají posuzování a změně skrze vůli. Jakkoli si „svobodně“ vybíráme 
z motivů, jež se nám nabízejí, vždy k nim již přistupujeme z jisté 
neredukovatelně vlastní perspektivy (aspekt charakteru), navíc motiv vystupuje z 
„temnoty“ do jasnosti světliny našeho vědomí (aspekt nevědomí) a ještě je 
závislý na samotném faktu, že jsme naživu (aspekt života). Tyto tři momenty 
jsou proto mezemi a podmínkami naší motivace a účinnosti našeho konání166. 

Teprve na jejich pozadí vystupují motivy a hodnoty, které již podléhají vlivu 
mé vůle. Závislost naší svobody na ne-volním (resp. jeho aspektu „život“) 
názorně ilustruje Ricoeurova výzva, abychom si přiložili ruku na hruď a cítili své 
srdce. Jen toto složité fungování našeho těla, které sami neovládáme a kterému 
ani zcela nerozumíme, je podmínkou toho, abychom se mohli začít rozvrhovat a 
abychom realizovali svoji potenci ke svobodnému jednání. Když se srdce člověka 
zastaví, nemůže již jeho svoboda existovat. Naše možnost rozhodování a chtění 
je proto zcela závislá na ne-volních podmínce samotné existence našeho života. 
Tento ne-volní moment Ricoeur nazývá tělesná nutnost167.  

Svolení, jímž přitakáváme nutnosti, je jistým teoretickým nazřením nutnosti a 
následným praktickým „osvojením“ si poznaného nutného faktu. Ricoeur klade 
důraz právě na onu aktivitu subjektu při přejímání nutného faktu. Právě díky 
aktivní roli může být svolení považováno za akt svobody. Svoboda však zde 
neznamená změnu řádu světa, nýbrž přitakání světu (či dílčí skutečnosti v něm) 
právě v té formě, v jaké se právě nachází.168 Je také zřejmé, že takové svolení 
s nutností, ačkoli je přitakáním danosti, je spjato s projektivním charakterem 
lidské existence. 

 
„…táž vůle, která se přenáší do budoucnosti a rozhoduje o 

ní, jakoby ji rozetne – se podvolí situaci, která nese znamení 
předchůdnosti…“169 

 
Toto přijetí se nevztahuje jen na řád světa, nýbrž i na naše tělo. Život, který 

Ricoeur chápe jako „pocit v nejširším smyslu slova“, nám zjevuje naši situaci, a 
svolení je pak imperativ, jímž tomuto pocitu přitakáváme. Tímto přikazovacím 
charakterem se svolení podobá úsilí, neboť se musím „překonat“, abych dokázal 
nutnost převzít za svou a přitakat jí. Pak se však nutnost mění ve svobodu. Tam 
kde končí volní pohyb (kde se „přírodní řád přestane podvolovat lidské 
autoritě“170), začíná oblast nutnosti, se kterou se svoboda může pouze spojit, 
obrátit ji do sebe, nikoli ji měnit. Svoboda je stvrzena právě přijetím nutnosti, 
neboť pouze k tomu svoboda pobytu „dostačuje“. Tato nutnost, jež (před 
svolením) ohraničuje naši svobodu, je zakotvena v naší subjektivitě, objektivitě 
okolního světa a objektivitě našeho těla.  

Charakter, nevědomí a život jsou pak aspekty, z nichž přímo naše vůle vyvěrá 
a od nichž se nedá zcela odloučit. Pokud tyto momenty  oddělujeme od původní 

                                                
166 Filosofie vůle I, str. 364. 
167 Filosofie vůle I, str. 365. 
168 V tomto motivu Ricoeur zřejmě navazuje na Heideggera a jeho pojetí fakticity, která 
„není faktičnost jako faktum brutum výskytového jsoucna, nýbrž do existence pojatý … 
bytostný charakter pobytu.“ (Bytí a čas, § 29) 
169 Filosofie vůle I, str. 367. 
170 Filosofie vůle I, str. 369. 
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spojení s naší vůlí tím, že je objektivizujeme a hypostazujeme,  vytváříme si 
jakési alibi pro to, abychom nejednali o svobodně. To, jak moc se naše vědomí 
vynořuje z něčeho, co vůbec nemá pod svojí vládou a co si samo nemůže 
přivodit, Ricoeur ilustruje na příkladu hormonální rovnováhy udržující obsah 
vápníku a vody v krvi. Takové tělesné procesy samozřejmě nejsou řízeny na 
základě příkazů vůle. Jinou názornou ukázkou „samočinnosti“ naší fyziologie, je 
samotný náš růst. Všichni jsme se narodili a všichni jsme vyrostli, přičemž nikdo 
z nás se pro to nerozhodl ani se o to vědomě nepřičinil. Jsme tedy vázáni na 
podmínky situovanosti, která nám zároveň umožňuje svobodou disponovat a 
realizovat ji171. Tyto podmínky však zároveň naší svobodě vymezují přísné 
hranice: Je v nich mimo jiné zakotvena i naše smrtelnost, což je nepotlačitelný 
ne-volní moment par excellance, na němž je snad nejvíce ze všech ne-volních 
momentů patrné, že ho nelze odstranit volním úsilím. 
 
(xii) Charakter 
 

Prvním z Ricoeurem nalezených momentů ne-volního spadajících do domény 
nutnosti je charakter. Jedná se o individuální způsob svobody samé.  

 
„Můj charakter, to jsem já. To je má povaha, má 

přirozenost v tom, co je na ní nejstabilnější, co trvá ve změnách 
nálad, co trvá napříč rytmy těla a myšlení.172 

 
 Charakter je vším, co nás neustále doprovází a co vyjadřuje právě nás v naší 

jedinečnosti a nenapodobitelnosti. Je to to, co je obsaženo ve všech našich 
projevech. Jako takový je charakter tedy ne-volním momentem, neboť není 
možné být „nijaký“. Každému člověku musí jeho individualita nějakým 
způsobem náležet. 

Přes tuto skutečnost, že nějaký charakter mít musíme, je náš charakter do jisté 
míry tvárný. Někde však končí hranice této tvárnosti, za níž již začíná jeho 
preformovanost či neměnná přirozenost173. Ne-volní prvek charakteru nezahrnuje 
pouze charakterové vlastnosti. Dá se chápat i jako uvržení do individuality. Dle 
Ricoeura je toto sepětí člověka s jeho vlastním charakterem tím, čemu se říká 
osud174. Cítíme jakési tíhnutí vždy jednat „v souladu se sebou“. Ačkoli máme 
možnost rozvrhnout se zcela jinak, vždy se rozhodneme tak, jak nás ponouká náš 
charakter175. Dochází tedy k paradoxní situaci, kdy můžeme být zcela jiní, než 
jsme (tj. změnit svůj charakter), ale nebudeme, neboť se pro to nerozhodneme 
(právě kvůli našemu stávajícímu charakteru). Na základě svého rozhodnutí 
například následuji jedny motivy a druhé odmítám, což mi, jak bylo ukázáno, má 
svoboda umožňuje. Přesto je zde však určitý sklon jeden druh motivů obvykle 
přijmout a následovat, kdežto druhý potlačovat a nenásledovat.  

Onu hranici mezi determinací charakteru a možností jeho utváření vůlí 
subjektu nelze exaktně určit. Ricoeur připomíná chyby, kterých se dopouštějí 
vědy zabývající se lidským charakterem (etologie, psychologie). Slabým místem 
každé z nich je prvek svobody, který se těmto vědám do žádného z jejich modelů 
nedaří integrovat. Když vědy o charakterech popisují charakter člověka, nutně ho 
                                                
171 Filosofie vůle I, str. 374. 
172 Filosofie vůle I, str. 379. 
173 Filosofie vůle I, str. 378. 
174 Filosofie vůle I, str. 392. 
175 Filosofie vůle I, str. 393. 
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objektivizují176. Vypracovaný popis je pak proto portrétem vnějšího 
pozorovatele, nikoli tím, co je pociťováno subjektivně a vnitřně a co by správně 
mělo být popisováno, má-li být zachycen „charakter“ ve své původní 
fenomenální danosti. Vědy o charakteru jsou schopny pouze změřit, které 
vlastnosti a do jaké míry příslušný člověk vykazuje. Nejsou však schopny popsat 
způsob, jímž se na vlastnostech charakteru člověka podílí jeho vůle, postihnout 
míru, v jaké je pro něj charakterové zařazení (např. mezi výbušné nebo klidné lidi 
při zkoumání aspektu charakteru „emotivita“) omezující. Ony disciplíny tedy 
nemohou na Ricoeurovu otázku odpovědět, neboť nejsou s to překročit 
deterministické chápání lidského charakteru177.  

Charakter očividně můžeme vědomě měnit a podléhá i takovým změnám, o 
které vědomě neusilujeme. Vždy v něm však existuje velká část, s níž nezbývá 
než svolit178. Dokonce i když svůj charakter měním, činím tak z pozice toho 
stejného charakteru, který se pokouším změnit. Není tedy možné postavit se zcela 
vně a formovat sebe samého „nezaujatě“ a nezávisle na své dosavadní podobě.  

Přesto však i s tím, co je v našem charakteru nutné, lze svolit, a tím to 
přijmout za své právě takovým způsobem, jako bychom se právě o tuto konkrétní 
podobu našeho charakteru zasloužili vlastním úsilím. Díky tomu charakter 
nemusí naši svobodu omezovat tak radikálně, jak se by se mohlo zprvu zdát. 
 
(xiii) Nevědomí 
 

Charakter, jakožto poznání „nějakého“ určení individuality nás samých, jsme 
poznali jako jistou krizi svody. Přesto charakter, v porovnání s následujícím ne-
volním prvkem, nepředstavuje pro svobodu tak významné ohrožení, neboť je do 
značné míry transparentní. Jak my sami, tak druzí lidé, obvykle máme, byť 
slovně obtížně postižitelnou, představu o tom, jací jsme, což nám pomáhá např. 
předvídat naše reakce a účelně se projektovat do budoucna. Za mnohem 
závažnější omezení lidské svobody je však třeba pokládat naše nevědomí, z jehož 
temných hlubin charakter nakonec vyvěrá a stává se do značné míry sám 
tajemstvím. Nevědomím je míněno vše skryté v naší psychice, což lze rozdělit na 
dvě základní složky: Vášně a nevědomí v klasickém (tj. psychoanalytickém) 
smyslu179. Skrytost způsobena vášněmi je lhaní sobě samému, tj. zastírání 
skutečných motivů, nepřiznání si skutečnosti, apod. Nevědomím „v klasickém 
smylu“ Ricoeur míní to v naší psychice, k čemu nemáme za běžných okolností 
přístup (zapomenutá fakta, vytěsněné zážitky, apod.), nikoli tedy „sebezotročení“ 
vášněmi (od toho při své analýze ve Filosofii vůle I odhlíží. Nemůžeme tedy 
nakonec vyloučit, že ve skutečnosti neznáme pravé motivy svých činů, nýbrž že 
si uvědomujeme pouze naše sugesce, které zastírají pravé, nevědomé motivy180.  

Riziko, které nám při interpretaci nevědomí podle Ricoeura hrozí, je 
„dogmatismus nevědomí“, který nevědomí přikládá takovou moc, že dokáže 
samo myslet, a dále „dogmatismus průhledného vědomí“, který naopak nevědomí 
přehlíží181. Ti, kteří zastávají tezi o zcela průhledném vědomí, se domnívají, že 
bytí myšlení splývá s jeho jevem. Ve vědomí je pak vše tím, čím se zdá být, a 
neexistuje tedy žádný skrytý mechanismus působící za naším aktuálním 
                                                
176 Filosofie vůle I, str. 381. 
177 Filosofie vůle I, str. 386. 
178 Filosofie vůle I, str. 395. 
179 Filosofie vůle I, str. 399. 
180 Filosofie vůle I, str. 400. 
181 Tamt. 
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vědomím182. Vědomí, dle těchto názorů, klade samo sebe. S tímto pojetím 
Ricoeur zásadně nesouhlasí: Naše myšlení se vždy odehrává na netransparentním 
temném pozadí, které tvoří „okraj“ našeho vědomí a které pro nás není 
proniknutelné. Příkladem toho, co se vynořuje z nevědomí, je potřeba nebo 
emoce, které vyvěrají z jistých spodních vrstev nás samých a které nemůžeme 
vědomě příliš dobře kontrolovat ani si je sami přivodit. V nevědomí jsou také 
uloženy naše návyky183, které jsme si kdysi vědomě osvojili, avšak které nyní již 
fungují „samy od sebe“, tj. nereflektovaně. Návyky nás dokonce mohou tak 
přemáhat, že nám znemožňují realizaci volních úkonů184. To se dá ilustrovat na 
chybách v jazyce, kdy si jednou zapamatujeme slovo nebo pravidlo nesprávně a 
pak, ačkoli se snažíme, říkáme dané slovo stále chybně, kdykoli se na něj 
vědomě nesoustředíme a mluvíme tak, jak jsme si navykli. Příkladem projevu 
našeho nevědomí par excellence jsou sny, které nedovedeme ovládat a které nám 
zjevují zákoutí naší mysli, k nimž nemáme v bdělém stavu přístup185. 
Psycholoanalýza, jak ji Ricoeur interpretuje, je založena na principu 
zvědomňování a zpracovávání toho, co se nachází skryto v nevědomí186. Ricoeur 
nesouhlasí se způsobem, jímž se psychoanalytik pokouší pacientu pomoci. 
Princip psychoanalýzy totiž spočívá v ovládnutí nevědomých konfliktů tím, že 
jsou v jistém stavu vědomí artikulovány a prostřednictvím terapeutovy 
interpretace dochází k jejich zvědomění a potlačení jejich vlivu v nevědomí. 
Právě onen požadavek druhého, který mi umožňuje stát se vlastním pánem, je pro 
Ricoeura problematický. V nevědomí totiž „zvědomělá“ myšlenka nebyla 
myšlenkou, nýbrž to, co vzešlo z psychoanalýzy, je nová myšlenka, která vznikla 
při procesu pronikání do hlubších vrstev vědomí187. Psychoanalytický proces 
podle Ricoeura funguje na tom principu, že jakousi „kvazi-myšlenku“, matnou 
vzpomínku na určitý stav, zachytíme a obrátíme na ni zrak mysli, což nám 
pomůže vytvořit si vědomou vzpomínku, kterou je pak možné pojmenovat a dále 
s ní pracovat188. 

Freud rozšířil koncepci „realismu“ nevědomí, podle něhož je vědomí pouze 
špičkou naší psychické existence a lidská mysl funguje na základě souhry sil, 
které mají svůj původ v nevědomí. Tím Freud naši svobodu velmi zredukoval a 
přesunul centrum lidské bytosti z vědomí a svobody do nevědomí a ne-volního 
momentu189. Proti tomuto pojetí se Ricoeur ostře vymezuje. Vědomí totiž chápe 
především jako intencionalitu, tj. zaměření mysli, což pochopitelně nemůže 
vykonávat nevědomí. Myslet můžeme pouze vědomě. Přesto však s intencemi 
vždy sousedí něco skrytého, čemu se říká nevědomí, a co nás ovlivňuje, nikoli 
však tak, že by samo myslelo (a vznikalo zde ještě jakési druhé, paralelní 
myšlení)190. Nevědomí je pak jakousi „látkou“ našeho vědomí, v níž jsou uloženy 
schopnosti a vzpomínky, které se ve vědomí aktualizují191. Toto pojetí vychází 
z Husserlova rozlišení mezi hylé (v řeči Ricoeura a psychoanalýzy „nevědomí“) a 
intence (vědomí). 

                                                
182 Filosofie vůle I, str. 401. 
183 Filosofie vůle I, str. 405. 
184 Filosofie vůle I, str. 406. 
185 Filosofie vůle I, str. 407. 
186 Filosofie vůle I, str. 409. 
187 Filosofie vůle I, str. 416. 
188 Filosofie vůle I, str. 417. 
189 Filosofie vůle I, str. 411. 
190 Filosofie vůle I, str. 413. 
191 Filosofie vůle I, str. 419. 
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Psychologii tedy chronicky schází znalost poměru mezi lidskou vůlí a 
psychickým determinismem192. Je naše psychická existence redukovatelná na 
kausální výslednici sil vyvěrajících z nevědomí? Do jaké míry můžeme naši mysl 
ovlivňovat vlastní vůlí? Právě proto je tolik důležité zkoumat dosah naší svobody 
a její omezení, neboť bez toho je nemožné přesně vytýčit náš cíl při formování 
sebe samých a určit, jak přesně bychom měli zaměřit naše síly, abychom dosáhli 
žádoucí podoby sebe samých. Otázka hranice mezi lidskou svobodou a 
nesvobodou je, jak se domnívám, relevantní pro filosofii i psychologii. Zmíněná 
pojetí psychologických konceptů nazvaná „naukami průhledného vědomí“ a 
„realismy“ nevědomí se dopouštějí právě chyby plynoucí z nedostatečně jemného 
rozlišení mezi mírou naší svobody a nesvobody v otázce volního vlivu na vlastní 
vědomí. Zatímco zastánci průhledného vědomí se domnívají, že mysl klade sebe 
samu a je pro sebe zcela transparentní, realisté nevědomí naopak prosazují 
natolik deterministický model, že v něm pro naši vůli není místo.  

Ricoeur chce tedy rozhodně chápat člověka jako svobodného a 
deterministické koncepce zavrhuje. Například Freudovu nauku odmítá kvůli její 
redukci vyššího na nižší: Podle Freuda je každá lidská hodnota „převlečená“ 
sexuální pohnutka pramenící z nevědomí. Jedná se tedy o pouhou manifestaci 
vědomí, ve které vědomí hledá nezodpovědnost v regresu na úroveň vitality, 
dětinskosti a dědičnosti193. Tak velkou moc však Ricoeur nevědomí nechtěl 
přisoudit. Jakkoli nelze zcela popřít, že můžeme „hrát komedii na scéně smyšlené 
opery a naletět spiknutí sil skrytých v záhadných kulisách existence“194, stále 
disponujeme vlastní vůlí, která nám umožňuje formovat sebe samé a nic nás 
nenutí přijmout názory jako je Freudův, podle nichž jsme ovládáni pouze 
libidózní energií, která může v lepším případě sublimovat do vyšší formy195. 
Taková situace by pochopitelně zcela zásadně omezovala pole, na kterém mohu 
sám sebe formovat, a byla by tím pádem zcela ne-volní. Přijetí podobných 
modelů jako je Freudův je podle Ricoeura ospravedlnitelné pouze v případě, kdy 
má daný úhel pohledu terapeutickou funkci196.  

Ricoeur se tedy snaží chápat člověka jako bytost svobodnější, než jak jej 
chápou psychoanalytikové. Míra odpovědnosti, kterou neseme za vlastní 
myšlenky, je značná197. Přesto naše myšlení probíhá na temném pozadí skrytosti 
a naše svoboda je vždy situovaná a podřízena jistým daným ne-volním 
podmínkám198. Naše sitovanost nás proto vlastní odpovědnosti nezbavuje, nýbrž 
na nás naopak klade požadavek s ní svolit, a tak naši svobodu realizovat v celé 
její potenciální šíři. 

 
(xiv) Život 
 

Být naživu je první podmínkou toho, abychom nějakou svobodou vůbec 
mohli disponovat. Život je conditio sine qua non vůle a vědomí199. Přesto však 
jsme se o vstup do života nijak nezasloužili - najednou jsme tu byli. Moment 

                                                
192 Filosofie vůle I, str. 423. 
193 Filosofie vůle I, str. 429. 
194 Filosofie vůle I, str. 430. 
195 Shrnutí Ricoeurovy interpretace Freuda Filosofie vůle I, str. 424-429. 
196 Filosofie vůle I, str. 433. 
197 Filosofie vůle I, str. 434. 
198 Filosofie vůle I, str. 435. 
199 Filosofie vůle I, str. 450. 
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života je tedy proto třeba pokládat za ne-volní. Moje odpovědnost začíná až tam, 
kde začíná můj život200.  

Život a jeho zachování je také mým prvním motivem201. K životu 
neodmyslitelně patří nějaká naladěnost, a jsem tedy „odsouzen“ k tomu neustále 
být provázen určitou náladou. Tento způsob bytí, subjektivně prožívaná 
existence, je ne-volním aspektem mě samého a jakkoli se mohu přičinit o to, jaká 
moje nálada bude, nemohu od sebe samého zaujmout takový odstup, abych 
žádnou náladu neprožíval. Svůj život vždy nějak pociťuji. Mezi ne-volní prvek 
života Ricoeur zařazuje i jisté vědomí sebe samého, abstraktní jádro naší bytosti, 
jemuž říkáme „já“: Ono nedělitelné „já“, které je zasaženo bolestí nebo slastí a 
kterému je přisouzeno dělitelné tělo202. Ne-volní moment života má podle 
Ricoeura 3 aspekty: 1) zprostředkovává jednotu uspořádání mé bytosti, 2) slouží 
jako jednota našeho růstu, tj. je tím, díky čemu mohu sám sebe pojímat jako 
jednu kontinuálně existující bytost od svého narození až do smrti, 3) ohraničuje 
moji existenci zrozením a úmrtím203. 

Ne-volním momentem mého těla, který je důsledkem mého života, je jakási 
„moudrost“ pronikající mojí bytostí a pořádající mě zevnitř204. Díky té moje 
srdce bije, krev koluje nebo se srovnává hladina vápníku v krvi. Tyto procesy 
nemohu nijak ovlivnit. Tělo se prostřednictvím pocitu hladu ozve, co by 
potřebovalo, a ponoukne mě k volním činům, jimiž se např. zbavuji předmětu, 
který mi způsobuje bolest, nebo si obstarávám potravu. Ačkoli toto téma Ricoeur 
nerozvádí, ona vnitřní moudrost má jistě značný vliv i na moji mysl: Dala by se 
sem zařadit například intuice, která se zdá mít hlubší původ než v pouhé 
zkušenosti nebo volním rozhodnutí. Život jakožto ne-volní moment podle 
Ricoeura nespadá pouze na stranu nutnosti, tj. absolutně ne-volního momentu, ale 
také na stranu relativně ne-volního momentu, který může být ovlivněn vůlí. 
Absolutně ne-volní je samo vitální uspořádání, například fungování srdce, na něž 
nemám svojí vůlí vůbec žádný vliv, zatímco relativně ne-volní je spontaneita 
potřeby, kterou pociťuji, jako např. pocit hladu, kterou však nemusím 
uposlechnout205.  

K fakticitě života patří i to, že se rodíme jako děti, dospíváme a stárneme. 
Tento proces je ne-volní a člověk je v jistém smyslu odsouzen k tomu, aby prošel 
právě těmito fázemi a právě v tomto pořadí206. Kromě toho si s sebou neseme 
vzpomínky ze všech předchozích vývojových fází, což nás nepochybně rovněž 
silně formuje.  

Jsme odsouzeni ke stárnutí. Nevybereme si, kdy se narodíme, nýbrž rozvíjíme 
svoji svobodu od okamžiku zrození až do smrti. Ve faktu nezvratného stárnutí 
však nemusíme vidět pouze něco smutného či negativního. Ricoeur připomíná, že 
každý věk nám otevírá nové šance a nové náhledy na problémy, které jsou 
typické právě pro fázi života, v níž se nacházíme207. Fakt stárnutí tedy naši 
svobodu posiluje, neboť nám umožňuje vystřídat během života mnoho rolí. 
Přesto je ne-volním prvkem skutečnost, že náš život postupuje od dětství ke stáří 
a nikdy se nemůžeme vrátit do žádné z předchozích fází. Podobným způsobem 
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203 Filosofie vůle I, str. 442. 
204 Filosofie vůle I, str. 446. 
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Ricoeur nahlíží na čas samotný. Na jednu stranu se jedná o absolutně ne-volní 
moment, neboť jeho plynutí nelze zastavit, na straně druhé je však zároveň 
doménou našich rozvrhů, ve kterých realizujeme své volní akty208.  

Poměrně značnou pozornost Ricoeur věnoval popisu všech determinačních 
procesů, které sehrály roli při početí a narození každého z nás. Za všechny 
jmenujme například to, že se sešli právě takoví dva lidé, jako byli naši rodiče, že 
to byly právě tyto dvě pohlavní buňky, které se spojily, atd. Celý proces našeho 
vzniku od početí až po narození byl zcela mimo dosah naší svobody209, a je tedy 
zřejmé, že dokonce ani na tak závažnou událost našeho života, jakou je náš 
příchod na svět, nemá naše vůle žádný vliv. Tímto poznáním představa o naší 
svobodě utrpěla další citelnou ránu. Poznání všech těchto „obludných“ náhod a 
kombinací, které na nás měly tak radikální vliv, v nás vzbuzuje tzv. „závrať 
objektivity“, která se stává „závratí z kombinací“ vzbuzující otázku: „Proč tato 
pravděpodobnostní kombinace – proč jsem to já?“210 Toto poznání v nás může 
vyvolat pocit absurdity. Kromě narození na nás nutně působí i dědičnost, tj. 
vlastnosti, které jsme zdědili po předcích a které máme zapsány v genech211.  
 
(xv) Bytostný úděl lidské bytosti 
 

Situace člověka je tedy do značné míry paradoxní, neboť jsme zároveň 
svobodni a zároveň podřízeni nutnosti212. Takový paradox je pro rozum člověka 
téměř nemožné pochopit.  

Člověk je kvůli své situovanosti navždy konečnou a omezenou bytostí, která 
si je po celý život své konečnosti vědoma a trpí jí. Nemůžeme vše dělat, 
nemůžeme vše obsáhnout, vždy jsme vázáni na podmínky světa, těla, apod. Proto 
jsme beznadějně ohroženi smutkem z konečnosti213, který spočívá právě 
v uvědomění si této omezenosti. Druhým z údělů lidské existence, spočívajícím 
v samotném bytí člověkem, je smutek z beztvara. Toto beztvaré souvisí 
s nevědomím, které leží v podloží naší mysli a na jeho pozadí teprve musíme 
vždy znovu dobývat smysl a řád214. Třetím druhem smutku je smutek 
z nezvratnosti plynutí, který spočívá v uvědomění nezrychlitelného a 
nezpomalitelného plynutí času z budoucnosti, přes přítomný okamžik do 
minulosti a naší nemožnosti tento řád ovlivňovat215. Tak jako nelze zničit 
okamžik a přiblížit budoucnost, nelze změnit ani minulost a i ten nejnepatrnější 
čin je do minulosti vepsán nesmazatelně a nadobro216. 

Kromě těchto „bytostných úzkostí“ k nám přistupuje ještě smutek 
z nahodilosti. Nemuseli jsme se narodit, mohli jsme mít jiné rodiče, jiný 
charakter, jiné genetické vybavení. Moje existence není nutná, neboť sám sebe 
nekladu, tj. nevynakládám úsilí, abych sám sebe podržel v existenci217.   

Přirozeným ne-volním momentem je také nevyhnutelnost naší vlastní smrti. I 
tomuto tématu Ricoeur věnuje jeden oddíl. Myšlenka naší smrtelnosti v nás není 
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od narození, nýbrž ji získáváme zvnějšku a je pro nás celý život cizí a 
nepochopitelná218. Smrt je pro nás opakem bdělosti a vědomí, takže ji na jejich 
půdě ani nelze reflektovat, neboť každou reflexí se jí jen více vzdalujeme. O 
smrti tedy máme vědomí, nikoli zkušenost, takže si úzkost z ní musíme teprve 
vypěstovat219. Není v nás od začátku – neexistuje nic jako pociťovaná vnitřní 
nutnost vlastní smrti220.  Sám Ricoeur shledává v sobě myšlenku své smrtelnosti 
chladnou a neprovázanou se svou skutečnou existencí221. 
 
(xvi) Svolení s nutností 
 

Závěrem tedy Ricoeur nabízí možnost, jak do naší svobody integrovat 
probrané mezní ne-volní prvky plynoucí přímo ze samotné lidské situovanosti. 
Toho je možné dosáhnout díky svolení s nutností, které jsme podřízeni.  

K něčemu podobnému dospěli již stoikové. Ti však podle Ricoeura udělali 
chybu v tom, že spatřovali předěl mezi svobodou a nutností někde jinde (za 
nutnou považovali hmotu, a proto na lidské tělo nahlíželi jako na mrtvé)222. 
Stoikové věřili, že celý svět je v celku moudrý a že vše, co se děje, je dobré. 
Proto nelze řád světa (jehož jsme každý součástí) jinak než milovat223. Tento 
postup svolení nejprve s celkem a teprve jeho prostřednictvím se sebou samým, 
jakožto jeho částí, je podle Ricoeura přežitkem dřívější filosofie. Dnes musí 
filosof postupovat od subjektu k objektu, takže není možné svolit se světem 
dříve, než člověk svolí sám se sebou224. Navíc se stoicismus dopustil té chyby, že 
opovrhoval vším malým v protikladu k celku. Je však pouze jedna moudrost, 
která proniká celkem i každou jeho částí, takže hodnota jediného člověka není 
nijak snížena poukázáním na jeho protiklad vůči velkoleposti celého světa225. 

Druhý typ svolení Ricoeur nachází v orfické literatuře. Ta se naopak dopouští 
toho, že člověku nepřiznává žádnou individuální svobodu, neboť opěvuje celek, 
který harmonicky spěje od zničení k nového zrození a všechen řád se sám 
ustavuje a obnovuje. Tím pádem se člověk ztrácí v nutnosti a nemůže stvrdit 
svoji individuální situovanou svobodou volním aktem svolení226.  

Obě pojetí tedy nabádala člověka k vyrovnání se s nutností prostřednictvím 
obdivu k celku světa. Ricoeur naopak chce, aby člověk sám s nutností svolil, aniž 
by byl tento souhlas podmíněn degradací sebe samého na část celku, o němž 
uvěřil, že je dobrý227. Je tedy kladen silný důraz na to, aby to byl člověk sám, kdo 
svoluje s ne-volním momentem a se svým omezením, neboť jen na pozadí tohoto 
přijetí je možná naše volba228. Jiná možnost je odmítání ne-volního, což však 
vede pouze k našemu stažení se do ústraní a závrati z poznání tíhy nutnosti. 

Cesta svolení je pro nás úkolem na celý život. Ricoeur sám přiznává, že nikdo 
nemůže zcela svolit se vším, co nemůže ovlivnit vlastní vůlí. Cílem této cesty je 
učit se spatřovat svět jako možnou domovinu svobody, jíž jako lidé disponujeme 
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a již můžeme plně rozvíjet, jakmile si uvědomíme její hranice, se kterými 
svolíme, a které tak přestaneme jako hranice vnímat.  

V protikladu k lidské, vtělené a situované svobodě pak stojí svoboda božská, 
stvořitelská. V opozici k ní vnímáme svoji vlastní, motivovanou svobodu, která 
je ohrožena nedokonalostí našich voleb a omezena tělesnými limitami229. Tato 
stvořitelská svoboda nám pak slouží jako mezní idea, ze které poznáváme hranice 
naší vlastní svobody a ne-volní prvky, které ji omezují. 
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4. Závěr 
 

Tuto práci jsem začínal tázáním po charakteru lidské svobody a jejích 
omezeních. Nyní jsme si představili koncepce dvou významných autorů, kteří se 
ve svých dílech touto otázkou zabývali. Spíš než konkrétní odpovědi na otázku, 
kde lidská svoboda končí a co ji omezuje, nám oba autoři nabídli specifické 
pojmové a myšlenkové rámce, v nichž je takové tázání možné a jež nám jistým 
způsobem nastiňují odpověď.  
 V předchozích kapitolách jsem se pokusil oba tyto rámce odděleně popsat. 
Nyní je načase přistoupit k jejich srovnání. Pokusím se ukázat, jaké jsou hlavní 
styčné body obou pojetí, kde se ve svých analýzách závěrech blíží jedno druhému, 
a naopak, v čem spočívají jejich nejdůležitější rozdíly. 
 Zásadní podobností, jež sama asi nejvíc ospravedlňuje smysluplnost 
srovnávání Heideggera s Ricourem při zkoumání lidské svobody, je skutečnost, že 
oba myslitelé vytvořili projekt, který měl za cíl z fenomenologického hlediska 
popsat člověka a situaci jeho bytí. Žádný z podobně ambiciozních projektů se 
nemůže obejít bez tématizace lidské svobody, která k člověku neoddělitelně patří. 
Jak se ukázalo, momenty vystihující lidskou svobodu je v oněch dílech skutečně 
možné nalézt, přičemž v Ricoeurově případě se jedná o zcela ústřední téma. 
 Základní rozdíl mezi oběma však spočívá v tom, že Ricoeurovi v jeho 
projetku jde primárně o zkoumání otázky zla. V rámci jejího šetření pak svobodě 
věnuje značnou pozornost, neboť s problémem zla úzce souvisí. Od samého 
počátku projektu se proto Ricoeur svobodou zabývá a již od prvních stránek se 
dočítáme o různých jejích omezeních.  Heidegger se naproti tomu s otázkou 
svobody vyrovnává v rámci existenciální analýzy, která je součástí fundamentální 
ontologie, a potud zkoumá lidský pobyt v rámci otázky po smyslu bytí. Již kvůli 
tomuto odlišnému tématickému záběru a s ním spojeným různým 
metodologickým východiskem je mezi rozsahem toho, co se o lidské svobodě 
dozvídáme od Heideggera a co od Ricoeura, značný nepoměr. Vzhledem k tomu 
je třeba ke srovnání přistupovat obzvláště opatrně.  
 Přes tuto obtíž jsem přesvědčen, že jsou obě koncepce dobře srovnatelné 
zejména v několika významných aspektech. 
 Tím prvním, nejdůležitějším, je jistá analogie mezi konceptem vrženosti, 
který nacházíme u Heideggera, a ne-volním momentem popsaným u Ricoeura. 
Vrženost jsme rozpoznali jako faktické ,bytí tu’ pobytu, jeho vrženost do světa 
jakožto bytí k smrti. Aspekty tohoto vrhu jsou pak rozličné ne-zvolené mody nás 
samých, jež naše bytí určují, a tím omezují možnosti našeho sebeurčení.  
 Tuto vrženost pobyt přijímá a stává se jeho „břemenem“, se kterým ve 
svém rozvrhování vždy počítá a musí je převzít do svého rozvrhu. Vzhledem 
k této vrženosti je pak pobyt vždy již nějak naladěn. 
 Kromě vrženosti však pobytu náleží též rozvrh, v rámci kterého se i přes 
svoji vrženost určovat může. Vrženost je tím, co pobytu určuje meze jeho 
rozvrhu. 
 

„Pobyt má na základě rozpoložení, které k němu bytostně 
patří, určitý způsob bytí, v němž je přiveden před sebe sama a 
sobě odemčen ve své vrženosti. Vrženost je ale způsob bytí 
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jsoucna, které vždy samo jest svými možnostmi, tak totiž, že 
si v nich rozumí (do nich se rozvrhuje).“230 

 
 Rozvrh tedy spočívá v rozumění vlastním možnostem, ze kterých si pobyt 
některé volí a některé ponechává nezvoleny. V rámci možnosti takové volby mu 
proto rozvrh vymezuje pole, na kterém svoji svobodu může realizovat. 

Svoboda pobytu má tedy podvojný charakter. Náleží pobytu, neboť mu 
náleží možnosti, do nichž se může rozvrhnout a jež si může vybírat. Nenáleží mu 
však neomezeně, neboť pobyt je limitován právě těmi možnostmi, do nichž je 
vržen, a nemůže proto vystoupit „za“ tuto vrženost. Vrženost je tím, čím je pobyt 
v rozvrhu omezen a co musí přijmout jako fakt, který není možné změnit a 
kterému musí svůj rozvrh přizpůsobit.  

V Bytí a čase nenajdeme větší množství pasáží, kde by byla vrženost 
pojednávána ve svých konkrétních podobách. Heidegger pouze poměrně obecně 
chrakterizoval pobyt jako vržené jsoucno a popsal, jaký význam vrženost pro 
pobyt hraje. Tato „skoupost“ je patrně dána tím, že Heideggera vrženost zajímá 
pouze jako jeden z existenciálů, které bytí pobytu charakterizují.   

Jak se domnívám, lze Ricoeurovu projektu do jisté míry rozumět jako 
navázání na Heideggerovu linii této úvahy. Ricoeur se ve Filosofii vůle táže přímo 
na charakter svobody člověka, aby jasně vymezil hranice lidské odpovědnosti, 
která je předpokladem viny. I jemu bylo od začátku zřejmé, že člověk je 
svobodný, avšak nikoli absolutně, nýbrž limitovaně. Pojmy, které Ricoeur užil 
k popsání rozhraní mezi svobodou a nesvobodou, nejsou rozvrh a vrženost, nýbrž 
volní a ne-volní.  

Místo popisu existenciálů v rámci fundamentální ontologie, jejímž cílem u 
Heideggera bylo určení bytí pobytu, u Ricoeura od začátku sledujeme splétání 
volního a ne-volního momentu, jejichž jednotlivé aspekty jsou fenomenologicky 
zkoumány, popisovány a uváděny do souvislosti se svobodou člověka. 

Jak již bylo řečeno, ne-volní moment u Ricoeura lze chápat jako jistou 
analogii k tomu, co Heidegger označuje jako vrženost. Kvůli odlišnému 
tématickému zaměření obou projektů se Ricoeur, na rozdíl od Heideggerových 
poměrně obecných charakteristik vrženosti, pouští do konkrétního výčtu a popisu 
fenoménů ne-volního.  

Nakonec Ricoeur dospívá k závěru, že ne-volní nemůže svobodu člověka 
zcela narušovat, neboť s tím, co si nemůžeme zvolit, můžeme svolit, a tím svého 
druhu přitakat právě tomu, co je nám fakticky dáno, a tedy potlačit charakter 
takového faktu jako něčeho, co naší svobodě odporuje.  

Pokud tedy čteme oba autory jako na sebe navazující, dostáváme obraz 
člověka jako vrženého, rozvrhujícího se jsoucna, jehož vrženost je zakotvena již 
v jeho ontologické struktuře. Nesvoboda člověka, která se ve vrženosti zjevuje, je 
pak rozpoznatelná v celé řadě ne-volních aspektů, z nichž nás však žádný nemůže 
zcela ovládnout, neboť člověku náleží možnost s ne-volním svolit, resp. převzít 
svou vrženost, a proto při správném postoji může být v každém okamžiku 
svobodný i přes omezení, která mu jeho vrženost a ne-volní kladou. 

U Heideggera však kromě vrženosti nacházíme ještě jeden způsob, jímž je 
svoboda pobytu omezována (ač s vržeností související). Tímto druhým způsobem 
je zmíněná upadlost. Pobyt, jenž je určen jako fakticky existující ,bytí ve světě’, je 
v předstihu před sebou k svému ,moci-být’231. Je svoboden pro své autentické 

                                                
230 Bytí a čas, str. 214. 
231 Bytí a čas, str. 227. 
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možnosti. Zároveň se ke svým možnostem může chovat bezděčně a prodlévat 
v neautentickém modu bytí, ve kterém je rozvrh pobytu diktován neurčitým ,ono 
se‘.  

 
„Rozumějící seberozvrhování pobytu je jako faktické vždy 

již u nějakého odkrytého světa. Odtud bere – a to zprvu tak, jak to 
odpovídá sebevýkladu neurčitého ,ono se’ – své možnosti. Tento 
výklad již předem omezil volitelné možnosti na okruh známého, 
dosažitelného, únosného, toho, co se sluší a patří. Tato nivelizace 
možností pobytu na to, co je v každodennosti nejbližší, zastiňuje 
zároveň možné jako takové.“232 

 
Možnosti, které pobyt v každodennosti od ,ono se‘ přejímá, jsou ne-

vlastní v tom smyslu, že mu mohou náležet stejně jako komukoli jinému. Pokud 
si pobyt nevolí  své autentické  možnosti, volí si vlastně své možnosti nevolit, a 
tím sám sebe ztrácí233. 

Možnosti rozvrhu si pobyt v upadlosti nechává diktovat od „neurčitých 
druhých“, struktury ,ono se’, která se nachází v jeho vědomí a na které má sám 
účast ve vědomí druhých lidí.  

 
„[…] pobyt jakožto každodenní ,bytí spolu’ je v 

podřízenosti druhým. Jest nikoli on sám, druzí mu bytí odňali. 
S každodenními bytostnými možnostmi pobytu nakládají po 
libosti druzí. Tito druzí přitom nejsou určití druzí.“234 
 
Jakkoli je však pobytu sklon k upadání původně daný, je přesto na něm, 

aby si zvolil, zda chce být autenticky, či neautenticky. Ačkoli svoboda u 
Heideggera primárně znamená uvolněnost k ,moci být’, která je založena v tom, 
že pobyt má charakter existence, je tato svoboda zároveň svobodou zvolit své 
vlastní či nevlastní možnosti.  

 
„,Moci být‘ je to, kvůli čemu pobyt je vždy tak, jak 

fakticky je. Poněvadž je však nyní toto bytí ke svému ,moci být’ 
samo určeno svobodou, může se pobyt chovat ke svým 
možnostem také bezděčně, může být neautenticky – a právě tímto 
způsobem také zprvu a většinou fakticky je. Autentické ,kvůli 
čemu‘ pak zůstává neuchopeno, rozvrh vlastního ,moci být’ je 
zůstaven neurčitému ,ono se‘.“235  

 
 Slovo „bezděčně“ je v originále vyjádřeno termínem „unwillentlich“, tj. 
doslova „ne-volně“. Toto „ne-volní“ však právě označuje něco jiného než 
fakticitu, která byla, v protikladu k existencialitě, pokládána za prvek nesvobody. 
Tohoto dvojího motivu nesvobody si povšimnul již výše citovaný  Filip Karfík: 
 

„Bytí pobytu jakožto uvolněnost (Freisein) 
k nejvlastnějšímu ‚moci být‘ je tak určeno svobodou (Freiheit) 

                                                
232 Bytí a čas, str. 229. 
233 Karfík: Dvojí pojem svobody u Heideggera. 2-4. in: Reflexe 
234 Bytí a čas, str. 156. 
235 Bytí a čas, str. 228. 
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vztahovat se ke svým možnostem jako k vlastním, nebo nikoli, být 
svými možnostmi ‚volním‘ nebo ‚nevolním‘ (unwillentlich) 
způsobem, být vlastně (eigentlich), nebo nevlastně 
(uneigentlich).“236 
 
Člověk si tedy může zvolit to, že nebude volit své vlastní možnosti, a 

zůstane tedy v propadlosti tomu, jak „se“ žije, apod. Jak jsme ukázali výše, k 
vlastnímu bytí se  pobyt rozvrhuje v odhodlanosti, tj. tehdy, když přijímá sám 
sebe ve své negativitě (konečnosti) a jako bytí ke smrti, zatímco nevlastní, upadlé 
bytí je takové, v němž si pobyt svou konečnost a trvale přítomnou možnost smrti 
(ne-bytí) zakrývá237. Charakter svobody pobytu je tedy u Heideggera svoboda 
pobytu, který se rozpoznává ve své konečnosti a jako bytí ke smrti. Smrt a svou 
vlastní konečnost vůbec je možné si nepřipouštět, avšak bez ohledu k ní náš 
rozvrh nemůže být rozvrhem do vlastních možností, neboť k volbě těchto 
vlastních možností pobyt dospívá právě skrze vztah ke své konečnosti a ke smrti, 
která je jeho nejvlastnější možností.  

Podobný motiv, který jsme u Heideggera nalezli ve sklonu k upadání a 
následné volbě ne-vlastních možností, nalezneme i u Ricoeura v podobě 
znevolněné vůle. I Ricoeur rozeznává dva zásadní způsoby, jimiž je svoboda 
člověka omezena. Za prvé je to ne-volní, ve kterém jsme nalezli paralelu 
s vržeností u Heideggera. Jistou paralelu s Heideggerovou neautentickou existencí 
pak nacházíme v Ricoeurově konceptu viny. 

Od viny se Ricoeur rozhodl v prvním díle Filosofie vůle abstrahovat, 
neboť svoji analýzu začíná deskripcí fundamentálních struktur, jejichž deformací 
vina vzniká. Děje se tak působením vášní, kterým může vůle podlehnout, a tím 
sama sebe zotročit. Obsahuje proto prvek iracionality, který je čistou 
fenomenologickou deskripcí nepostižitelný. Pod vlivem vášní se stáváme 
neposlušni hodnotám, kterým bychom jinak chtěli být věrni.  

 
„Princip vášní spočívá v jistém zotročení, které duše 

uvaluje na sebe samu: duše poutá samu sebe. Toto zotročení nemá 
nic společného s determinismem, neboť determinismus je jen 
pravidlem o nutnosti, které spojuje předměty pro teoretické 
vědomí. Zotročení vášněmi je něco, co se přihází určitému 
subjektu, určité svobodě. Zotročení není ani nutností, která 
odhaluje absolutní ne-volní moment, nutností v první osobě, jíž 
podléhám jakožto ten, kdo je naživu, zrozen z ženy.“238 
 
Vina, kterou jsme ohroženi, je jisté zotročení Nicotou, k němuž dochází 

v důsledku jakési démonické moci naší svobody nechat se přemoci vášněmi, a 
pod jejich vlivem nebýt věrni hodnotám, které racionálně přijímáme. Vina je 
jakési absurdno, které náleží čistě naší svobodě. Skrze vinu se svobodná vůle 
sama znevolňuje (tj. nejedná se o novou formu ne-volního ve vlastním smyslu, 
neboť toto „ne-volní“ v důsledku znevolnění nám není dáno, nýbrž je způsobeno 
svobodou vůlí samotnou).  

 

                                                
236 Karfík: Dvojí pojem svobody u Heideggera. 2-4. in: Reflexe 
237 Karfík: Dvojí pojem svobody u Heideggera. 2-5. in: Reflexe  
238 Filosofie vůle I, str. 33. 
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„Provinilá vůle je vůle znevolněná, a nikoli návrat k nějaké 
animální nebo minerální přirozenosti, v níž by svoboda přítomna 
nebyla. Právě za tuto cenu je vina vinou, tj. plodem svobody, 
předmětem výčitek svědomí. Právě já se činím otrokem: dávám si 
vinu, která mě zbavuje vlády nade mnou. […] Člověk není napůl 
svobodný a napůl vinen. Je celkově vinen přímo uprostřed celkové 
svobody jako schopnosti rozhodovat, pohybovat a vyjádřit 
souhlas.“239 
 
Stejně jako podle Heideggera je tedy i podle Ricoeura v člověku určitý 

sklon k pádu, avšak nikoli do rozptýlení v nitrosvětském jsoucnu, pod vládu 
neosobního „ono se“, do „slepoty“, která nám zastírá vlastní smrt, nýbrž do vášní, 
do zla, do stavů, do kterých svolíme se dostat, a které nad námi poté udržují moc a 
sužují nás. Vina (znevolněná vůle) pro nás znamená neschopnost nadále konat 
dobro a jednat v pravém smyslu svobodně v důsledku předchozích provinění. 

Situací lidské svobody v podmínkách viny se Ricoeur zabývá ve Filosofii 
vůle II, která v této práci není předmětem srovnávání s Heideggerovou koncepcí. 
U Heideggera i u Ricoeura jsme však nalezli motiv znevolnění, které se zdá mít 
svůj původ v samotné svobodě člověka, tj. nevlastní modus existence, který 
předpokládá uvolněnost k „moci být“ v Heideggerově případě, a bytostnou 
provinilost, myticky vyjádřenou ve vyprávění o prvotním hříchu, která 
předpokládá svobodnou vůli, u Ricoeura. Protože toto znevolnění má svůj zdroj 
ve svobodě člověka, není zcela nevyhnutelné a nepřekonatelné, avšak konečná 
existence k němu zároveň nevyhnutelně tíhne a představuje pro ni celoživotní 
svod, který ji může přemoci v každém nestřeženém okamžiku. 

V této souvislosti též stojí za pozornost odlišná role, kterou Heidegger a 
Ricoeur připisují sociální skutečnosti. U Heideggera druzí vyvstávají především 
jako důležitý činitel, prostřednictvím něhož jsme strháváni do neautenticity. 
Spolubytí se projevuje zejména v upadlé struktuře „ono se“, která nás v 
každodennosti ovládá. Právě toto upadlé spolubytí je pramenem „znevolnění“ 
v Heideggerově smyslu, neboť si prostřednictvím něj pobyt nechává předkládat 
možnosti, které nejsou jeho vlastní. Naopak znevolnění vůle u Ricoeura spočívá 
v zotročení vášněmi, které si daná svoboda přivodí zcela sama, tj. sociální 
dimenze není pro znevolnění vůbec podstatná. Proti Heideggerovu pojetí 
spolubytí se Ricoeur explicitně vymezuje.  

 
„K podstatě intersubjektivity nepochybně patří, že je 

nestabilním poměrem mezi vztahem pán-otrok a vztahem 
obcování. Přesto je však politická odpovědnost právě touto zónou, 
v níž si svoboda nikdy nezíská alibi ani v tyranii knížete, ani 
v diktatuře anonymního ,ono se‘, a kde je přeměna všech 
občanských svazků v přátelství čirou utopií.“240 
 
Spolubytí, tj. společnost a její instituce, jsou pro nás základním zdrojem 

motivací a hodnot. Prostřednictvím společnosti se socializujeme, čímž se zcela 
mění naše motivační struktura (nebýt socializace, byli bychom ovládáni zejména 
imperativy potřeb vycházejícími z naší tělesnosti). Podle Ricoeura je člověk 
neúplný a potřebuje druhého, s nímž by se mohl spojit a vytvořit svazek. Do té 
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240 Filosofie vůle I, str. 142. 
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míry jsou nám proto sociální instituce prospěšné a mají pozitivní smysl, neboť 
jejich prostřednictvím přijímáme takové normy a hodnoty, které nám vytvoření 
svazku s druhým umožňují. Druzí pro nás tedy nepředstavují významné omezení 
svobody a svod k pádu do neautenticity, nýbrž potřebujeme je k svému dovršení a 
nebylo by bez nich možné realizovat řadu přání, jimiž jsme naší tělesnou i duševní 
podstatou motivováni.  

Podobných polí, na nichž by bylo srovnávání obou koncepcí možné, je 
více. Naším cílem však primárně není srovnávání projektů, nýbrž srovnávání 
pojmů vyjadřujících svobodu člověka a její omezení. Na příkladu intersubjektivity 
je zjevné, že téma svobody prostupuje oběma koncepcemi a zmíněné otázky je 
možné klást s poukazem k mnoha fenoménům, které jsou v rámci projektů 
zkoumány. 

Ricoeur zjevně přejímá řadu motivů Heideggerovy fundamentálně-
ontologické analýzy pobytu. Nepoužívá však od Heideggera přejaté pojmy zcela 
v jejich původním významu, neboť Ricoeur spíše než na Heideggerovu 
fundamentálně-ontologickou analýzu navazuje na Husserlovu fenomenologickou 
deskripci a eidetickou redukci. Od Heideggera vypůjčené pojmy (např. rozvrh) 
poté reinterpretuje v souladu s tímto svým metodickým východiskem.  

Ricoeurovo zkoumání svobody na úrovni konkrétních fenoménů však 
nemusí být pro adekvátní zodpovězení námi zodpovězených otázek samo 
dostačující. Ne-volní momenty sice naši svobodu svazují a limitují, avšak 
Ricoeurovo metodické východisko mu neumožňuje nalézt zakotvení nesvobody 
v samotné ontologické struktuře člověka, jak se o to pokusil Heidegger. 
V Ricoeurově terminologii by se např. obtížně zdůvodňoval v základě úzkostný 
charakter lidské existence a naše „vrženost vůči smrti“, které z Heideggerovy 
fundamentálně-ontologické analýzy poměrně přirozeně vysvítají.   

Vrženost, tj. bytí ,tu’, úzkostný charakter naší existence a nepotlačitelný 
sklon k upadání za taková zakotvení pokládat můžeme. Jedná se o natolik 
základní skutečnosti týkající se naší existence, že od nich prakticky nelze 
zaujmout odstup (kromě jejich intelektuální reflexe). Pokud přijímáme 
Heideggerův popis člověka, musíme tyto skutečnosti pokládat za součást bytostné 
struktury nás samých, která je naprosto nezměnitelná volním úsilím. Naše 
svoboda se může realizovat až na poli vymezeném tímto „bytostným“ rámcem. 
V porovnání s momenty nalezenými Ricoeurem jsou však tyto aspekty mnohem 
hůře pozorovatelné v rámci naší běžné zkušenosti a jejich význam nemůže být 
správně pochopen bez projití celé cesty budování fundamenální ontologie, 
v jejímž rámci příslušné pojmy vyvstaly. Proto se ukazuje, že volba Heideggera a 
Ricoeura ke srovnání byla vhodná a otázka omezení lidské svobody je 
nejdůkladněji zodpovězena při současném čtení obou autorů ve vzájemné 
návaznosti.  

Přes tuto návaznost a zájem o některé společné otázky lze v Ricoeurově 
díle vysledovat mnoho dalších pasáží, které s Heideggerovou koncepcí implicitně 
polemizují. Jedná se o různé odchylky způsobené důslednou implikací 
Heideggerových fundamentálně-ontologických závěrů. Příkladem takových 
polemik mohou být pasáže, ve kterých Ricoeur diskutuje ne-volní moment 
nevyhnutelnosti naší smrti. Právě na té lze spatřit možná nejzřetelnější odlišnosti 
mezi oběma koncepcemi. Smrt lze chápat jako jistý symbol limitovanosti naší 
svobody, neboť její fakt, zřejmý všem dospělým lidem, i bez celé diskuze o 
volním a ne-volním nezvratně dokazuje omezenost naší volby, a tím i svobody. 
Život člověka se odehrává v ostrém ohraničení mezi zplozením a smrtí a jakékoli 
sebeurčení nad rámec těchto hranic je zcela mimo jeho moc. Pokud tedy nějaké 
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pole svobody člověka existuje, rozhodně musí existovat v rámci jeho života. A že 
toto pole skutečně existuje, jsme viděli z analýz v předchozích částech práce. 
Závěrem srovnejme, jak se oba myslitelé vyrovnali s otázkou oné krajní možnosti, 
která definitivně ohraničuje naši svobodu. 

Podle Heideggera nahlížíme svoji smrt a vrženost do „bytí k smrti“, když 
skrze úzkost dospíváme k odhodlanosti, a tím se vymaňujeme z neautentického 
modu existence, zatímco když před touto úzkostí z nebytí utíkáme, upadáme do 
neautenticity, v níž se nám tato možnost vlastního nebytí zastírá. Smrt je 
bezevztažná nejvlastnější možnost pobytu, ve které je pobyt sebou samým ve své 
jedinečnosti, neboť smrt si žádá „právě jeho“241. Smrt tedy nahlížíme jako jistotu 
naší budoucí neexistence, která nás po celý život podprahově zúzkostňuje. 

Ricoeur mezi ne-volními momenty odhalil některé „bytostné úzkosti“, 
které jsou, tak jako u Heideggera úzkost ze smrti, potenciálními zdroji úzkosti 
každého člověka, které nikdy nelze žádným způsobem odstranit ani překonat. 
Mezi ty patří nahodilost mého narození, smutek z beztvara či myšlenka mé 
konečnosti a omezenosti. Nepatří však mezi ně myšlenka vlastní smrti. 

 
„[…] nemám žádnou zkušenost smrti. Nemám žádný 

prostředek, jak předjímat samu událost umírání. […] Myšlenka 
smrti zůstává myšlenkou, se vším všudy se ji dozvídáme zvnějšku 
a bez subjektivního ekvivalentu, který by byl vepsán do cogito.“242 
 
Zatímco se nám tedy u Heideggera smrt jako naše nejvlastnější možnost 

vyjevuje v úzkosti, podle Ricoeura zkušenost smrti nemáme vůbec. O smrti sice 
víme, avšak takovým způsobem, kterým známe například nějaký fyzikální zákon. 
Nemáme žádný prožitek, který by takovému vědění odpovídal.  

Smrt, poslední limita našeho života, je tedy u obou myslitelů pojata velmi 
odlišně: pro Heideggera se jedná o skutečný konec horizontu života pobytu, který 
je na obzoru rozvrhování autenticky jsoucího pobytu vždy přítomen, zatímco 
v Ricoeurově koncepci nijak zvlášť podstatnou roli nehraje. Je proto zřejmé, do 
jaké míry se oba projekty odlišují, když se v natolik pro téma svobody významné 
otázce mohou tak dramaticky neshodovat.  

Jak se domnívám, potvrdily nám oba projekty hypotézu, kterou jsem 
nadnesl v úvodu. V obou koncepcích byly vypracovány základní struktury 
člověka, ve kterých se postupně odhalovalo, že lidské bytosti náleží možnost 
volby, a tedy sebeurčení, tj. svoboda. Tato svoboda je však omezována jistými 
podmínkami, do kterých je člověk (pobyt) situován, a které si proto nezvolil a 
nemůže je měnit. V rámci těchto podmínek se člověk rozvrhuje do možností, které 
se mu otevírají. Kromě podmínek, které možnosti jeho rozvrhu ohraničují 
(vrženosti; ne-volních momentů), však člověk omezuje svoji svobodu ještě sám 
(byť k tomuto omezení nepotlačitelně tíhne), a to tak, že upadá do neautenticity, 
která mu zastírá jeho vlastní možnosti (v Heideggerově pojetí) nebo se nechá 
zotročit vášněmi a upadá do viny, pod jejíž nadvládou má i nadále sklon volit zlo 
(v Ricoeurově pojetí). 

Zdá se tedy, že při hledání limit naší svobody je studium obou autorů 
velmi přínosné. Heidegger nám připomněl, že svoboda, jež člověku náleží, a 
rámce, které ji limitují, jsou zakotveny již v ontologii pobytu a napjatost člověka 
mezi svobodou a nesvobodou je pozorovatelná již na nejfundamentálnější úrovni. 

                                                
241 Bytí a čas, str. 299. 
242 Filosofie vůle I, str. 486. 
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Pokud nás zajímají konkrétní aspekty vrženosti, tj. konkrétní momenty, na kterých 
je patrno ono omezení, jemuž jakožto konečné bytosti podléháme, je vhodné 
zkoumat ne-volní momenty popsané Ricoeurem. Ten vypracoval koncept, ve 
kterém je možné rozumět člověku jako vržené bytosti, která však se svou 
vržeností může svolit, a tím svoji svobodu obhájit i navzdory limitujícím 
faktorům, které člověku jeho omezenost vždy připomínají. 
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