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Abstrakt: 

Tato práce přistupuje k Patočkově filosofii umění z perspektivy „péče o 

duši“. Myšlenka „péče o duši“, se rozvíjí především v rámci Patočkovy 

filosofie dějin. První část práce se proto pokouší určit podrobnější obsah 

myšlenky „péče o duši“ na pozadí toho, jak tato myšlenka krystalizovala 

v Patočkově filosofii dějin od 30. let až po její zralou podobu v textech a 

přednáškách z let 70. Jako určující se pro motiv duše ukazují autorovy 

úvahy o svobodě a její provázaností s mravním momentem existence, 

stejně jako s jejím vztahem k pravdě zjevování. Tyto tři momenty vytváří 

u Patočky hlavní momenty zkušenosti duše, kterou lze nalézt i v umění. 

Patočkovy intrepretace uměleckého jazyka ukazují, že chápal umění 

nejen jako místo zkušenosti svobody, ale i jako specifický druh reflexe 

lidského postavení ve světě a lidského vztahu ke zjevování. Přesto umění 

svým výrazivem obrazů a citů zůstává podle Patočky na půli cesty mezi 

filosofií a mýtem. Proto lze nakonec umění u Patočky připsat charakter 

péče o duši jen v limitovaném smyslu, totiž že je to přítomnost pohybu 

transcendence, který je v umění všech dob pro Patočku oslovující, a nikoli 

výsledky, které jsou, jakkoli hluboké, nakonec vždy postřehy a spojeními 

o věcech ve světě. 

 

Klíčová slova: péče o duši, estetika, estetický postoj, svoboda, řeč a 

jazyk, Jan Patočka, fenomenologie, dějiny umění, tragédie, literatura, 

mýtus. 

  



 

Summary: 

This work approaches Patočka’s philosophy of art from the perspective of 

‚care fot he soul‘. The first part of work describes evolution of the ‚care of 

the soul‘ in context of Patočka’s philosophy of history from he 30s up to 

70s. Based on this description I recognize experience of the soul as the 

experience of human freedom as inseparable from the ethical and 

methaphysical dimensions. 

The second part approaches art from this perspective.Patočka’s 

intepretations of art show that Patočka saw art not only as a 

manifestation of human freedom, but as reflection of human position in 

the world and his relation to aletheia as well. However, art stays half way 

between myth and philosophy due to the fact, that the movement of 

freedom is not as absolute in art as it is in philosophy. This is evident in 

expressions that art takes from the fields of our emotions and experience 

and thus still remains for Patočka in connection with the world and our 

everydayness. Therefore art represents for Patočka only limited 

experience of the soul. It is mostly the momentum of transcendence that 

is important and interesting for Patočka in art, but not the results that, 

no matter how deep, are still insights about the things in the world. 

 

Key words: care of the soul, aesthetics, aesthetic attitude, freedom, 

language, Jan Patočka, phenomenology, history of art, tragedy, literature, 

myth. 

  



 

Předmluva a poděkování 

 

Výklad sám obvykle působí, jako by autor znal již na začátku konec. 

Skutečnost bádání ale taková obvykle není. I tato práce začala nejistým 

tušením, že by přístup k Patočkovým úvahám o umění, který by se je 

pokoušel vidět pod zorným úhlem jedné ideje, okolo které myslitel celý 

život kroužil a stále znovu a jinými slovy se ji pokoušel zachytit, snad byl 

nejen možný, ale i zajímavý. Ovšem k tomu, aby tato intuice mohla být 

ověřena, bylo nutné provést celý pokus nikoli jen v myšlenkách, ale na 

„papíře“. Za výslednou podobu práce vděčím podpoře a radě celé řady lidí. 

Chtěl bych proto poděkovat PhDr. Miloši Ševčíkovi Ph.D., že se mého 

projektu ujal a opakovýn čtením mých pokusů mě směřoval ke zdárnému 

konci. Stejný dík patří i Mgr. Ondřeji Dadejíkovi Ph.D., který vedoucímu 

mé práce ochotně sekundoval i nad rámec svých povinností. Zvláštní 

poděkování patří Émilie Tardivel z Institut Catholique de Paris, jejíž 

pochopení jak odborné, tak osobní zaslouží veliký dík. Rovněž bych chtěl 

poděkovat všem pracovníkům Patočkova archivu za vstřícnost a 

obdivuhodnou znalost Patočkova díla, která mi ušetřila spoustu času při 

hledání konkrétních textů. Obrovskou práci, kterou vždy představuje 

korektura mých textů, provedla Anna Tučková, které patří můj veliký dík. 

 

  



8 
 

Úvod 

 

Pojetí Patočkovy filosofie před vydáním Sebraných spisů 

Patočkovo celoživotní dílo se vyznačuje nesmírnou rozsáhlostí, a to jak co 

do rozsahu fyzického (Patočkovy dosud vydané spisy zaberou celou jednu 

polici řádně široké knihovny), tak i tematického. Patočka za svůj život 

zrecenzoval nespočet knih domácích i zahraničních myslitelů, vyjadřoval 

se k otázkám náboženským, národnostním, psal o umění, žil v živé 

diskusi s filosofickým světem své doby a skrze svou činnost 

překladatelskou a pedagogickou byl v neustálém styku s kořeny své 

filosofické současnosti. K tomuto rozsáhlému dílu nepřistupuje čtenář 

v dnešní době nezprostředkovaně, ale především skrze souborná vydání 

Patočkových textů. Patočkovy publikace, včetně jeho rukopisné 

pozůstalosti, byly po autorově pohnuté smrti vydávány v rámci 

samizdatu a tvoří tzv. Archivní soubor prací Jana Patočky. Patočkovy texty 

jsou v Archivním souboru v celkem 27 svazcích rozděleny do tematických 

celků – umění a filosofie, masarykovské studie, péče o duši, přirozený 

svět a pohyb lidské existence, dále spisy o Komenském, texty k českým 

dějinám a filosofii a Patočkovy spisy a přednášky o antické filosofii a 

fenomenologii. Texty v jednotlivých okruzích jsou řazeny chronologicky a 

jsou zde uvedeny i originální cizojazyčné předlohy. V rámci tohoto 

souboru jsou pro tuto práci důležité především čtyři svazky nadepsané 

Umění a filosofie, které se později staly podkladem pro svazky Sebraných 

spisů Umění a čas. Další pro tuto práci důležité svazky jsou ty s názvem 

Péče o duši doplněné o podtitul „soubor statí, přednášek a poznámek k 

problematice postavení člověka ve světě a v dějinách“. Název „péče o 

duši“, který užívám jako interpretační osu své práce, byl původně názvem 

cyklu přednášek ze 70. let, který v soukromých bytech Jan Patočka 

přednesl. Ten byl později vydán pod titulem Platón a Evropa. Avšak 

pořadatelé samizdatového vydání Patočkových spisů seznali, že „texty, 

které je možno zařadit pod tento název, lze najít už v nejstarším období 

jeho tvůrčí činnosti a tvoří v jistém smyslu těžiště jeho celoživotního 
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filosofického usilování“1. Když pak v roce 1996 začínají vycházet Sebrané 

spisy Jana Patočky, v čele prvních svazků opět můžeme číst nápis Péče o 

duši. Ovšem pojmout Patočkovo myšlení jako tematicky jednotné není na 

první pohled nijak samozřejmé. Zlomkovitost a rozsáhlost Patočkova díla 

sugeruje obraz opačný. Jednota Patočkova myšlení byla otázkou už pro 

Patočkovy posluchače. Již krátce po Patočkově smrti Ladislav Hejdánek 

v jednom ze samizdatových „Dopisů příteli“2 shrnuje Patočkovo myšlení. 

Hejdánek označí Patočku za geniálního interpreta, který se umí dokonale 

vžít do postavy, kterou právě vykládá. V důsledku toho se Hejdánkovi jeví 

Patočkův odkaz jako série kongeniálních poznámek k dějinám filosofie. 

Za všechny připomeňme Patočkovy přednášky z antické filosofie z konce 

40. let, v 60. letech přednášky, které zprostředkovávaly v Čechách 

fenomenologické myšlení, ale i Patočkovu překladatelskou činnost, 

zejména jeho překlady Hegela v 60. letech. I proto se může zdát, že hlavní 

těžiště Patočkovy práce leží právě v dějinách filosofie. 

 Zatímco Hejdánek vidí zdroj nejednoty Patočkova díla v jeho 

orientaci na dějiny filosofie, další z Patočkových žáků, Jan Sokol, ji chápe 

jako důsledek historické situace, ve které Patočka žil.3 Historické 

                                       

1 Chvatík, Ivan. Zodpovědnost ‚otřesených‘: Patočkova ‚péče o duši‘ v době ‚proevropské‘. 

Report CTS, 2009, s. 1. 

2 „Patočka byl celou svou duchovní a myšlenkovou konstitucí interpret, nikoli 

systematik.“ (Hejdánek, Ladislav. Dopisy příteli. Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 45). 

3 „Jsou však autoři, které osud vystavil tak mimořádným tlakům a proměnám životního 

okolí, že jejich dílo toho nese stopy -  v dobrém i zlém. Právě u nich bývá problematické, 

či dokonce nespravedlivé, nepravdivé, „dílo“ hodnotit s úplným odhlédnutím od „osoby“ 

či osudu. Takové hodnocení totiž mlčky sugeruje předpoklad, jako by tento osud byl 

jaksi „normální“, obvyklý, a tudíž koneckonců irelevantní. U Sebraných spisů, které jsou 

pořádány tematicky a tím, že shromažďují texty z různých období, stlačují či dokonce 

ruší každou historickou perspektivu, přistupuje i nevyslovený předpoklad jakési 

stejnorodosti prostředí, homogenního pozadí textů, které tu přece stojí vedle sebe. 

(Sokol, Jan. Veřejná prezentace 1. Svazku Sebraných spisů Jana Patočky. Kritický 

sborník, 1997, roč. 16, č. 3, s. 64.) 
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okolnosti, ve kterých se Patočka nemohl plně věnovat akademické práci 

(Patočka za celý život učil na universitě jen 8 let), jej vedly podle Sokola 

k „sókratovskému“ pojetí filosofie. Patočkovu filosofii nelze proto dle 

Sokola pojmout systematicky, ale jen jako rozhovor s druhými, který je 

veden napříč staletími, tu s Platónem, tu s Husserlem, tu s Hegelem. 

Odtud podle Sokola pramení Patočkovo neustálé načínání různých 

problémů s pro dialog příznačnou nesystematičností. V tom vidí Sokol i 

původ nejednotného charakteru Patočkova písemného odkazu. Sebrané 

spisy svým tematickým členěním a akcentací „péče o duši“ neruší z jeho 

pohledu jen rozsáhlost a zlomkovitost, kterou Patočkovo dílo vykazuje, 

ale v členění Sebraných spisů se rovněž ztrácí historická perspektiva a 

Patočka jako historická osoba. 

 Podobným způsobem chápe Patočkovu filosofii i Erazim Kohák. 

Kohákova interpretace Patočkova myšlení z počátku druhé poloviny 80. 

let4, kdy za konstanty Patočkova myšlení Kohák považoval Patočkovo 

pojetí filosofie jako „spásného vědění“, myšlenku krize a přirozený svět 

jako východisko z této krize, dosáhla na počátku 90. let ve filosofickém 

životopise Jan Patočky své vyzrálé podoby. Právě zde Kohák k výše 

naznačeným motivům připojuje a zdůrazňuje sókratovskou myšlenku 

vědění nevědění jako jeden z hlavních motivů Patočkovy filosofie.5 

V návaznosti na sókratovské vědění nevědění je pak Kohák přesvědčen, 

že by bylo „osudným omylem patočkovského bádání hledět vypreparovat 

z jeho textů pevný rukopis nauk“6.  

 Hejdánek, Sokol a Kohák vidí Patočku jako historika filosofie, 

zdůrazňují historickou osobnost a její situaci nebo Patočkovo 

„sókratovství“. Všichni se ale shodují na tom, že Patočkův myšlenkový 

odkaz nelze pojmout jako monolitický systém nauk. To nicméně 

neznamená popření přítomnosti opakujících se motivů a postojů 

v Patočkově filosofii. Naopak, právě pomocí sókratovské metafory se 

                                       

4 Kohák, Erazim. Krize rozumu a přirozený svět. Edice Expedice, 1986, s. 6. 

5 Srov.: Kohák, Erazim. Jan Patočka. Jinočany: H+H, 1993, s. 23. 

6 Tamtéž, s. 23. 
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Sokol s Kohákem snaží pojmenovat nemožnost pozitivního vystižení toho, 

co za opakováním těchto motivů a postojů stojí. 

  Na druhé straně jsou interpreti, kteří naopak zdůrazňují 

v Patočkově díle myšlenku nebo problém, který spojuje jednotlivé 

Patočkovy práce. Stejně jako se nelze vyhnout představě nejednoty 

Patočkova díla, nelze ani pominout: 

 

„Že centrum Patočkova filosofického díla je tvořeno určitou 

strukturou, jejíž jednotlivé momenty jsou během doby různě 

akcentovány, rozvíjeny a prohlubovány, avšak struktura sama, či lépe 

řečeno její filosofická tendence, zůstává stále čitelná a stále táž.“7 

 

 Patočka 70. let se opět vrací k Platónovi a problematice dějin, 

myšlenkám, které promýšlel v 30. a 50. letech. Znovu se zabývá 

problematikou přirozeného světa, aby na ní vybudoval teorii tří životních 

pohybů, která se inspiruje Aristotelem, jemuž se věnovala Patočkova 

práce, za kterou obdržel titul doktora věd. Patočkův čtenář tak může 

sledovat ozvěny různých témat, hesel a postav napříč celým jeho dílem. 

Vytváří se tak souvislost, která vede k tomu, že se nelze ubránit dojmu, 

že zde musí být přítomná nějaká jednotící myšlenka, svébytné 

systematické stanovisko, něco více než jen sókratovské vědění nevědění. 

Takový dojem vede zřejmě ty, kteří interpretují Patočku jako filosofa, 

který byl veden konkrétní filosofickou intencí. Jednou z možných 

interpretací je vzít jako jádro Patočkova myšlení jeho myšlenky 

fenomenologické, tj. projekt, který postupoval v návaznosti na 

Husserlovu Krizi, od problematiky přirozeného světa k problematice tří 

pohybů, aby byl zakončen projektem asubjektivní fenomenologie. 

                                       

7Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel; Petříček, Miroslav. Struktura ‚Sebraných spisů‘ Jana 

Patočky jako interpretační problém. Filosofický časopis, 1991, roč. 39, č. 3, s. 401. 
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 Na Patočkovo fenomenologické myšlení navazoval po jeho smrti 

seminář vedený Petrem Rezkem.8 Ačkoli je Rezkova interpretace a kritika 

Patočky brilantní, lze z ní vyčíst jen stěží nějakou představu o tom, co 

konkrétně, kromě myšlenky fenomenologie, by mělo spojovat rozmanitost 

Patočkova myšlení.9 Pro celkovější uchopení Patočkovy filosofie na 

základě fenomenologických motivů se proto v období před vydáním 

Sebraných spisů lépe hodí pozice, kterou zastává v několika textech 

především Miroslav Petříček.10 V Petříčkových očích je: 

 

„Patočkovo celoživotní téma přirozeného světa našeho života, 

k němuž jsou podle mého názoru jiným směrem zaměřené články či 

knihy v jistém smyslu pouhým komentářem anebo fundujícím pozadím, 

je nepřehlédnutelnou konstantou jeho filosofického díla.“11 

 

 Podle Petříčka Patočka ve své habilitaci shledává Husserlovo řešení 

problému přirozeného světa nedostatečným. Jako problematická 

vystupuje především otázka vztahu mezi světem a husserlovsky pojatou 

subjektivitou. Přestože Husserl objevil fenomén celku světa, přistupuje 

k němu z pozice, která stále drží subjekt-objektové rozdělení a nedovede 

uspokojivě vysvětlit propojenost lidské svobody s tímto celkem. Řešení 

nachází Patočka teprve v Heideggerově ontologii lidského pobytu a pojmu 

                                       

8 Srov.: Abrams, Erika. Patočkovy Kacířské eseje ve Francii. Svědectví, (1981/1983), 

roč. 17 č. 66, s. 375 – 378. 

9 Srov.: Rezek, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: OIKOYMENH, 1993. 

10 Pravdou je, že lze jen velmi těžko připojit určitou jednotící interpretaci Patočkova díla 

ke jménu. Většina autorů se věnuje ve svých textech různým aspektům Patočkova díla 

a v návaznosti na tento kontext Patočku i různě interpretují, nemluvě o jemnějších nebo 

větších změnách této interpretace v průběhu jejich života, neboť se jedná o interprety 

Patočkova díla dosud aktivně působící. Avšak jednotící aspekty různých přístupů rozlišit 

lze. 

11 Petříček, Miroslav. Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa. Filosofický časopis, 

1990, roč. XXXVII, č. 1–2, s. 23. 
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existence, které konkretizuje poukazem k lidské tělesnosti „jako základu 

uskutečňování možností a lidský život dovoluje pochopit jako realizující 

se možnost v souvztahu člověka a světa“12. Zdá se, že důsledky, které 

vzešly z Patočkova promýšlení problému přirozeného světa, lze nalézt 

napříč jeho filosofií. Nicméně i sám Petříček připouští, že byť by snad šlo 

nalézt původ většiny Patočkových myšlenek právě v problematice 

přirozeného světa, je nutno akceptovat fakt, že Patočkova filosofie se 

rozrostla tak, „že označení přirozený svět již není s to obsáhnout 

problematiku, která se v jeho rámci prakticky řeší“13. 

Do začátku vydávání Sebraných spisů tak došlo k vyrýsování dvou 

interpretačních přístupů k Patočkově filosofii. První, jak jsem se snažil 

ukázat, akcentuje zlomkovitost Patočkova díla a proměnlivost 

východisek, z nichž se k nim Patočka přibližuje, zatímco druhý naopak 

klade důraz na opakující se motivy a přetrvávající témata Patočkových 

úvah. V této práci se kloním spíše k druhé skupině interpretů. S ohledem 

na motiv „péče o duši“ budu sledovat jeho postupnou krystalizaci 

v Patočkově myšlení v jeho historickém vývoji, abych jej pak v jeho zralé 

formě mohl použít jako pojem, skrze který se pokusím porozumět místu, 

které umění u Patočky zaujímá. 

 

Vliv Sebraných spisů 

Novou vlnu zájmu o Patočkovo dílo přineslo vydání prvního svazku 

Sebraných spisů. Ač byl Patočka znám nejen u nás, ale i v zahraničí 

především jako fenomenolog, komeniolog a historik filosofie, kladou 

Sebrané spisy důraz na tu oblast Patočkovy filosofie, která byla do té doby 

spíše odvrácenou stranou Patočkova myšlení. Neznámost nebo podzemní 

charakter tohoto proudu v Patočkově myšlení naznačuje několik faktorů. 

                                       

12 Petříček, Miroslav. Patočkův filosofický projekt. In Patočka, Jan. Přirozený svět jako 

filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992, s. 279. 

13 Petříček, Miroslav. Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa, s. 43. 
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Za prvé, kromě několika publikovaných statí mezi lety 1929–52, nebyla 

zásadní díla, která se týkají filosofie dějin, povětšinou za života autora 

publikována. Důvodem nebyla jen politická situace, ale rovněž fakt, že v 

případě většiny textů se jedná o zlomky, které měly být součástí většího 

celku14, který Patočka nikdy nedopsal. Není divu, že tyto na první pohled 

okrajové poznámky, pokud byly známy, byly nahlíženy jako náležející 

k jednomu z mnoha témat (Komenský, Masaryk, fenomenologie), kterými 

se Patočka zabýval. 

 Editoři Sebraných spisů svou volbou umístit do čela Patočkovy 

spisy týkající se problematiky dějin, zdůraznili filosofii dějin jako určující 

moment Patočkova myšlení. Interpretace, které následují po vydání 

prvního svazku sebraných spisů, proto musí vzít ohled na Patočkovu 

filosofii dějin. 

 Do této skupiny patří především návrhy Josefa Mourala a Filipa 

Karfíka. Josef Moural načrtl svůj návrh pojetí Patočkovy filosofie v článku 

z března roku 1999.15 Josef Moural se ve svém pokusu o syntetické 

propojení různých přístupů k Patočkově filosofii opírá o interpretaci 

Husserlovy pozdní filosofie. Dle Mourala hrála v Husserlově filosofii stále 

větší roli problematika časové syntézy a protencí našich intencionálních 

aktů, která hraje určující roli v utváření a konstituci smyslu. Svůj obsah 

přitom protence čerpají z minulosti. Toto zjištění dle Mourala 

nasměrovalo Husserlovo pozdní myšlení právě k historickému zdroji 

protencí, tj. směrem k dějinám filosofie. Zájem o dějiny filosofie není pak 

samoúčelný, ale slouží k projasnění zdroje našich protencí, a tak 

napomáhá hlubšímu pochopení přítomné situace a sebeporozumění. Je 

to právě toto dědictví zhermeneutizované fenomenologie, na které 

                                       

14 Srov.: Karfík, Filip. Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande. 

Kritický sborník, 2000/2001, roč. XX, č. 1, s. 125-160. 

15 Srov.: Moural, Josef. The Question of the Core of Patočka’s Work: Phenomenology, 

History of Philosophy and Philosophy of History. Report CTS 1999. 
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Patočka dle Mourala navazuje a které dovoluje spojit Patočkovu tvář 

historika filosofie, fenomenologa a filosofa dějin.  

 Nejvýrazněji navazuje na zdůraznění Patočkovy filosofie dějin ve 

svých článcích Filip Karfík. Filip Karfík vyjádřil své pojetí Patočkovy 

filosofie v článcích „Nad prvním svazkem Patočkových spisů“16 z roku 

1997 a cizojazyčně v „La Philosophie de l’histoire et le probléme de l’age 

technique chez Jan Patočka“17. Dle Karfíka jsou Kacířské eseje výsledkem 

Patočkovy filosofické snahy napsat filosofii dějin, kterou započal někdy 

okolo poloviny 30. let. K projektu filosofie dějin se Patočka podle Karfíka 

vrátil za svůj život celkem třikrát. Nejprve se mu věnoval v období 30. let 

pod vlivem Heideggerova Sein und Zeit. Nicméně Patočka 30. let ještě 

podle Karfíka plně nepronikl do Heideggerovy filosofie. V důsledku toho 

se Patočka snaží negativní základ heideggerovské autenticity a 

problematiku základu lidského autentického bytí řešit v termínech 

Bergsonovského vitalismu.18 Patočkovo opuštění bergsonovsko-

husserlovských pozic a důsledné promyšlení problému negativity jako 

základu možnosti lidské autenticity se začíná projevovat teprve 

v poválečných letech v Patočkových přednáškách z antické filosofie. 

Výsledkem přednášek je dle Karfíka Patočkovo rozlišení Sókratovského a 

                                       

16 Srov.: Karfík, Filip. Nad prvním svazkem Patočkových spisů. Kritický sborník, 1997, 

roč. 16, č. 3. 

17 Karfík, Filip. La Philosophie de l’histoire et le probléme de l’age technique chez Jan 

Patočka. Études Phénoménologiques, 1999, roč. 15, č. 29-30, s. 5-28. 

18 Srov.: „Patočka [je] ještě tehdy, tj. v polovině padesátých let, ovlivněn motivy 

Bergsonovy filosofie, na které tu chci stručně upozornit. Patočkovy práce z 30. let nesou 

jak známo, stopy tohoto vlivu. (Patočka věnuje významnou část své doktorské disertace 

o Pojmu evidence a jeho významu pro noetiku z roku 1931 výkladu Bergsonovy filosofie.) 

Jestliže Patočka zdůrazňuje motiv negativity jako imanentní rys lidské svobody, 

lidského bytí až koncem 30. let, pak je to, domnívám se možné vysvětlit nejen 

Patočkovým zaujetím pro Husserlův projekt transcendentální fenomenologie, ale také 

mimo jiné právě působením této filosofie, pro kterou ‚idea absolutní nicoty … [je] 

pseudo-idea, pouhé slovo‘.“ (Novotný, Karel. Dějinnost a svoboda: Heidegger a Patočkova 

raná filosofie dějin. Reflexe 1995, č. 14, s. 28.) 
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Platónského pojetí svobody a jejich vzájemné propojení v Negativním 

Platonismu. Negativní Platonismus představuje druhý Patočkův pokus o 

rozvrhnutí filosofie dějin. Potřetí se Patočka k problematice filosofie dějin 

vrátil v Kacířských esejích. 

 Zatímco pozice Josefa Mourala zůstala dále nerozpracována, Filip 

Karfík podpořil svůj přístup k Patočkově filosofii výzkumem Patočkovy 

strahovské pozůstalosti, jehož výsledky uveřejnil v roce 2000.19 

Patočkova strahovská pozůstalost byla neznámá až do roku 1988 a 

soustavně nezpracována zůstala až do konce devadesátých let. Společně 

s vydáním Sebraných spisů v roce 1996, tvoří objev a zpracování 

Patočkovy strahovské pozůstalosti druhý zásadní zlom v Patočkovském 

bádání, o který se pojetí Patočky jako filosofa dějin může opřít. 

 

„Ve strahovské pozůstalosti se před námi rýsuje Patočkův pokus o 

sepsání velkého původního filosofického díla, přesněji několika děl. 

Přirozený svět jako filosofický problém z roku 1936 – jeho habilitační 

práce – takovým původním dílem zjevně ještě nebyl.“ 20 

 

 Tato díla měla být Nitro a svět (věnováno problému subjektivity 

vytčenému Husserlovou fenomenologií), Filosofie dějin (měla prohlubovat 

Husserlovu myšlenku krize), a spis Mythus v naší romantice a u Erbena 

zvláště (který lze podle Karfíka chápat jako pokračování předchozích 

dvou spisů spojující motivy subjektivity a problematiku krize a dějin). 

Patočka toto dílo nedokončil pravděpodobně jak z historických důvodů, 

když se po válce musel věnovat výuce na universitě, tak z důvodu 

rozsáhlosti vytyčeného problému a neustálenosti svého vlastního 

filosofického východiska.21 Následná zlomkovitost Patočkových esejů a 

zároveň jejich jednota, dle Karfíka vzniká z rozpadu tohoto 

                                       

19Karfík, Filip. Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande.  

20 Tamtéž, s. 137. 

21 Tamtéž, s. 139-140. 
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nedokončeného celku. Filip Karfík ve shrnutí svého bádání v Patočkově 

strahovské pozůstalosti píše: 

 

 „Nedopracovaná díla z první poloviny čtyřicátých let tak vrhají na 

celé Patočkovo potomní dílo nebývale pronikavé světlo: ukazují souvislost 

zdánlivě nesouvislého.“22 

 

Probádání strahovské pozůstalosti tak ukazuje, že Patočkovo 

myšlení nebylo jen sérií poznámek k dějinám filosofie, ale že se za nim 

skrývalo jednotné filosofické úsilí, filosofický program, jenž sám Patočka 

později formuloval jako „překonání pozitivismu dovršit zapojením do 

velké tradice jedné filosofie“23. Tato Patočkova snaha navázat v diskusi 

na tradici evropské metafyziky na sebe opakovaně bere, jak ukazuje Filip 

Karfík, podobu filosofie dějin. Důvodem je, že zjevnost bytí, jako základní 

impuls evropské metafyziky, je pro Patočku neoddělitelná od dějin. Jako 

taková je každá filosofie dějin pro Patočku metafyzikou, a proto právě 

filosofie dějin naplňuje program, který si Patočka stanovil během svých 

zahraničních studií. 

 

Přístupy k Patočkově filosofii umění 

Nyní je třeba obrátit pozornost i k druhé oblasti Patočkova myšlení, 

kterou se tato práce zabývá, tj. k Patočkově filosofii umění. I v jejím rámci 

je nutné provést podobnou reflexi. Patočkovy texty týkající se filosofie 

umění jsou rovněž součástí edice Sebraných spisů. Jedná se o sv. 4 a 5, 

editory uvedenými pod titulem Umění a čas. Editoři vycházeli z Archivního 

                                       

22 Tamtéž, s. 140. 

23 Patočka, Jan. K filosofovým šedesátinám. In Češi I. Praha: OIKOYMENH, 2006, 

s. 615.  
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souboru, a to především ze svazků Umění a filosofie.24 Svazky Umění a čas 

vychází z edičních zásad Sebraných spisů a zařazení textů Jana Patočky 

do těchto dvou svazků se tudíž řídilo tematickým hlediskem. Nutno 

poznamenat, že členění textů v rámci svazků Umění a čas je poněkud jiné 

než v případě svazků Péče o duši. Zatímco v prvním svazku Péče o duši 

rozdělili editoři texty na hlavní a přílohy na základě obsahových kritérií, 

což mělo za důsledek, že do přílohy byly odsunuty některé texty autorem 

dokončené a publikované a naopak některé rozsáhlejší nedokončené 

texty zařadili editoři do hlavní části, ve svazcích Umění a čas se editoři 

řídili kritériem formálním. Texty jsou tedy rozděleny na publikované 

práce, nepublikované práce a kratší publikované práce, přičemž oba 

svazky zahrnují kromě překladů i německé originály a náčrty i zlomky 

přípravných prací. Při studiu je nutné mít rovněž na paměti, že editoři do 

svazků Umění a čas nezahrnuli všechny texty, které se dotýkají 

problematiky umění. Některé Patočkovy texty o umění se nachází i 

v jiných svazcích, a tedy i v jiných tematických kontextech, např. ve 

svazcích Češi můžeme nalézt zásadní studie Patočkovy filosofie umění, 

kterými jsou Společenská funkce literatury a Spisovatel a jeho věc. 

 Přestože interpretace Patočkových „estetických“25 názorů je jevem 

vzácným, stejně jako v případě jeho filosofie vzniká otázka po jednotě 

Patočkovy myšlenky. Lze říci, že korelativně k určitému přístupu k 

Patočkově filosofii je možno pojmout i jeho úvahy o umění: 

1. I v případě Patočkových úvah o umění je nutné mít na paměti 

Patočkovo zaměření na dějiny myšlení. Bylo by tedy možné pojmout 

                                       

24 Chvatík, Ivan; Vojtěch, Daniel. Ediční komentář. In Patočka, Jan. Umění a čas II. 

Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 367. 

25 Termín „estetický“ je nutno v kontextu této práce jasněji určit. V přítomné práci se 

omezuji na velmi úzký význam slova „estetický“, který užívám shodně jako filosofii 

umění. Úzké pojetí tohoto termínu je, jak ukáže následný výklad, v souladu s myšlením 

autora, jímž se zabývám. 
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jeho eseje o umění v souladu s Hejdánkovým přístupem 

k Patočkově filosofii, jako interpretace, které jsou součástí 

poznámek k dějinám myšlení. 

2. Nelze opominout ani specifické historické podmínky Patočkova 

života a fakt, že mnohé z jeho esejů o umění vznikaly ne z nitra 

Patočkova myšlení, ale jako reakce na historické popudy zvenčí při 

různých příležitostech.26 

3. K Patočkově filosofii umění lze přistoupit rovněž skrze jeho 

fenomenologické myšlení. Především pomocí myšlenky přirozeného 

světa, která později vyklíčila v Patočkovu vlastní myšlenku – pojetí 

přirozeného světa jako pohybu. Interpretace vycházející z tohoto 

pohledu vidí umění jako blízce vztažené ke třem pohybům lidské 

existence, především pak k pohybu pravdy, průlomu. Z tohoto 

hlediska pak Patočkovy úvahy o umění interpretují např.: Vlastimil 

Zuska27, Květoslav Chvatík28, Ilja Šrubař29, Miloš Ševčík.30 

                                       

26 Srov.: „Texty zahrnuté do tohoto dvojsvazku vznikaly při různých příležitostech, často 

jako momentální odpověď na výzvu přicházející odjinud než z centra Patočkovy 

filosofické práce.“ (Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel. Ediční komentář, s. 369.) 

27 Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance:k estetice XX. století. Praha: Triton, 2002, 

str. 75. 

28 Chvatík, Květoslav. Filosofie umění Jana Patočky. Proměny, 1990, roč. 27, č. 4, s. 28-

33. 

29 Srov.: „So wird deutlich, daß Patočka in seinen kunst- und kulturphilosophischen 

Arbeiten keine Ästhetik im Sinne einer philosophischen Einzeldisziplin betriebt. Hiter 

seiner Beschäftigung mit disen Themen verbringt sich der Versuch einer 

Phänomenologie der Lebenswelt.“ (Šrubař, Ilja. Zur Stellung der Kunst in Patočkas 

Philosophie. In Patočka, Jan. Kunst und Zeit. Klett-Cotta 1987, s. 44.) 

30 Ševčík, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: Filozofie umění Jana Patočky. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart, 2014. (Ševčík sleduje v Patočkových textech o umění především 

motiv umění jako způsobu lidského vztahování se k celku světa, kde dochází k vyjádření 

smyslu věcí a života, proto jej řadím do této kategorie. Na stejné místo by bylo možné 

zařadit i nedávnou publikaci Daniely Blahutkové a Miloše Ševčíka, Patočkovy 

interpretace literatury, Červený Kostelec:Pavel Mervart, 2014, která navazuje na titul 
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4. A v neposlední řadě je zde rovněž interpretace navázaná na pojetí 

Patočkovy filosofie, které je spojeno s vydáním Sebraných spisů a 

jehož filosofickou formu rozpracoval Filip Karfík. V tomto pohledu 

je umění jedním ze způsobů (vedle filosofie a politiky) reflexe 

člověka na svou pozici v dějinách. Není proto překvapením, že 

editoři Sebraných spisů zvolili za název Patočkových spisů o umění 

název Umění a čas, tj. název stejnojmenné studie, ve které Patočka 

v návaznosti na Hegela, rozvíjí problematiku umění v dějinné 

perspektivě. Přesto ani Filip Karfík, ani nikdo z editorů svazků 

Umění a čas problematiku umění u Patočky z tohoto hlediska 

nerozvinul. Jedinou stopou v tomto interpretačním směru tak 

zůstává článek Waltera Biemela „Bemerkungen zu Jan Patočkas 

Deutung der Kunst“31, který je obsažen jako jeden z úvodních textů 

k německému vydání Patočkových spisů o umění Kunst und Zeit 

z roku 1987. 

 Přes pluralitu možných přístupů k Patočkově filosofii umění, je 

možné se opřít alespoň o to, že všichni interpreti shodně uznávají, že 

Patočka problematiku umění především řešil z pozice filosofa, proto se i 

já pokouším přistoupit k Patočkovým úvahám o umění z perspektivy 

jedné z jeho filosofických myšlenek. 

Položení problému 

Výsledný obraz, který předešlá reflexe různých pojetí Patočkovy filosofie 

a „estetiky“ odhalila, je roztříštěný. V této práci vycházím z předpokladu, 

                                       

předchozí a filosoficky načrtnuté momenty doplňuje o konkrétní příklady v Patočkových 

interpretacích literárních děl.) 

31Srov.: „Wenn Patočka über Kunst spricht, dann meint er nicht keine begrenzte 

Disziplin der Philosophie, die unter dem Namen Ästhetik vertreten wird (…) für Patočka 

gehört die Kunst entscheidend zur menschlichen Existenz.“ (Biemel, Walter. 

Bemerkungen zu Jan Patočkas Deutung der Kunst. Phanomenologishe Forschungen: 

Studien zur Philosophie von Jan Patočka. 1985, č. 17, s. 33.) 
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že heslo „péče o duši“ je, jak zmiňuje Martin Zedník, „heslovité vyjádření 

Patočkova pojetí filosofie“32 a v návaznosti na edici Sebraných spisů a 

interpretaci Filipa Karfíka, vidím filosofii dějin jako hlavní osu, ve které 

je myšlenka „péče o duši“ vyjádřena. 

 Téma filosofie dějin tvoří v současné době konstantu 

v Patočkovských interpretacích, která byla oživena znovu vydáním 

prvního svazku Sebraných spisů v roce 1996 a následně ještě posílena 

výsledky bádání Filipa Karfíka v Patočkově strahovské pozůstalosti. Že 

tento přístup je stále aktuální, dokazuje i nedávno vydaná publikace 

Martina Cajthamla Evropa a péče o duši,33 která rovněž sdílí přesvědčení 

o primátu filosofie dějin v Patočkově myšlení: 

 

 „Ba za předpokladu, že hlavním tématem Patočkovy filosofie je, jak 

jsem se snažil ukázat, vlastní podstata lidského bytí a pravá lidská 

existence, nemůže Patočkova filosofie vůbec být ničím jiným než filosofií 

dějin a dějinnosti.“34 

 

 Přistoupit proto k Patočkově filosofii s interpretačním klíčem v 

podobě „péče o duši“, má své oprávnění. Zjednodušeně řečeno, ohledně 

Patočkovy filosofie se kloním spíše k „unitářům“, ač si uvědomuji, že 

Patočkovo myšlení nikdy nebylo hotovým celkem a že se v Patočkově 

případě jedná spíše o problém, okolo kterého celý život kroužil a snažil se 

jej správně zachytit. 

 Z hlediska Patočkových úvah o umění jsem ve shodě s ostatními, 

že Patočka řešil problematiku umění především z pozice filosofa. V 

                                       

32Zedník, Martin. Několik poznámek o pojetí filosofie u Jana Patočky. Paraf 1987, 6, 

s. 76-77. 

33 Cajthaml, Martin. Evropa a péče o duši. Praha: OIKOYMENH, 2010. 

34 Tamtéž, s. 50. 
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Patočkově případě se proto nejedná o uměleckou kritiku nebo čistou 

estetiku35, ale o filosofii umění. 

Výchozí tezí práce je, že umění představuje jistou formu „péče o 

duši“. V průběhu své filosofické dráhy Patočka často klade umění do 

sousedství filosofie, vědy, politiky. Tyto oblasti pro něj opakovaně 

představují výsadní oblasti duchovního života člověka,36 ve kterých se 

projevuje lidská schopnost transcendence.  

Cíl, který si tato práce klade, je přesněji určit místo či význam 

umění z hlediska „péče o duši“. Přes různé proměny Patočkova postoje 

vzhledem k ostatním oblastem „péče o duši“, zůstává pro Patočku 

paradigmatickým příkladem „péče o duši“ filosofie. Pro můj záměr, určit 

místo umění v rámci „péče o duši“, se mi proto zdá nejvhodnější zaměřit 

se na rozdíl a vztah filosofie a umění v Patočkově myšlení. Této volbě pak 

odpovídá i rozdělení práce. V první, rozsáhlejší části se věnuji čistě 

myšlence „péče o duši“ a její genezi v Patočkově filosofii. Patočkovo 

zahrnutí umění do „péči o duši“ je zde z Patočkova hlediska pouze 

konstatováno, bez hlubšího nároku na rozpracování souvislostí. 

Druhá část práce se věnuje rozboru hlavních charakteristik umění 

právě s ohledem na výsledky první části. Klade-li si první část otázku, co 

charakterizuje „péči o duši“, potažmo filosofii jako její paradigmatický 

příklad u Patočky, pak druhá část se snaží o nalezení těchto momentů 

v Patočkových úvahách o umění. Třetí a čtvrtá část se následně snaží o 

konkrétní ilustraci těchto závěrů na Patočkově pojetí dějin umění a jeho 

rozboru některých uměleckých děl. 

                                       

35 Patočka nepíše poetiky ani uměleckohistorické studie, ale uchopuje umění ze šíře své 

filosofické ideje, svého filosofického programu, teprve v rámci něj sestupuje případně 

k fenoménu umění nebo ke konkrétním uměleckým dílům. 

36 Srov.: Patočka, Jan. Duch a dvě základní vrstvy intencionality. In Fenomenologické 

spisy I. Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 290- 298. a Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii 

dějin. In Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 13 -146. 
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 Přístup, který jsem zvolil, má nutně některé nedostatky. Jak 

upozorňuje Jan Sokol37, měli bychom brát v potaz to, že Patočkovy texty 

mají rovněž velmi specifické historické pozadí, které zahrnuje války, 

revoluce i totalitní režimy. Nejen atmosféra doby, ale i z ní vyrůstající 

příležitosti a především omezení formovaly jak Patočkův filosofický profil, 

tak jeho texty. Představa, že Patočkova historická situace se neodrážela 

v jeho díle, nutně zakrývá historický kontext textů. 

Za druhý nedostatek lze považovat přehlížení fragmentárnosti 

Patočkova díla a představu Patočkova díla jako pevného rukopisu nauk.38 

Čtenáře bych chtěl tímto uklidnit, že jsem si těchto výtek vědom, a že se 

jim pokusím v rámci svých východisek učinit v této práci zadost. Nicméně 

mou snahou je pokusit se o interpretaci Patočkovy filosofie umění právě 

na pozadí jednotnějšího přístupu k Patočkově myšlení, který vzniká jak 

vlivem Sebraných spisů, tak objevem a bádáním ve strahovské 

pozůstalosti. 

  

                                       

37 Sokol, Jan. Veřejná prezentace 1. Svazku Sebraných spisů Jana Patočky, s. 64. 

38 Kohák, Erazim. Jan Patočka, s. 23. 
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1 Péče o duši 

 

„Péče o duši“ je dle Patočky koncept „z kterého vyrostla Evropa, z kterého 

vyrostly naše dějiny“39 a je pojmem, v němž „řečtí filosofové, vyjádřili 

lidskou svobodu“40. Část Péče o duši se proto věnuje Patočkovu trojímu 

rozpracování filosofie dějin a tomu jak v jejím rámci postupně 

krystalizovala myšlenka „duše“. Ve shodě s Filipem Karfíkem41 rozlišuji 

tři stádia tohoto projektu. První období Patočkova zájmu o problematiku 

dějin tvoří texty ze třicátých let. Vycházím především z textů Několik 

poznámek k pojmu dějin a dějepisu (1934), Několik poznámek k pojmu 

„světových dějin“ (1935), O filosofii dějin a Filosofie dějin z roku 1940, ve 

kterých Patočka nejsystematičtěji rozpracovává své pojetí dějin. Druhé 

veliké období Patočkova zájmu o problematiku dějin tvoří práce z počátku 

padesátých let Věčnost a dějinnost a Negativní Platonismus (1953). 

Konečně poslední, třetí období Patočkova obnoveného zájmu o filosofii 

dějin tvoří texty ze sedmdesátých let Evropa a doba poevropská (1970), 

Platón a Evropa (1973) a zřejmě nejúplnější dílo Patočkovy filosofie dějin 

Kacířské eseje o filosofii dějin (1975). 

 Jak to ale přijde, že duše znamená svobodu? A svobodu v jakém 

smyslu? A jak to, že svoboda pojatá jako „péče o duši“ je principem dějin? 

Cesta k tomuto cíli vede přes dvě kapitoly. V první z nich se věnuji textům 

ze 70. let, které se týkají otázky duše a péče o ni. V následující kapitole, 

se snažím ukázat, jak pojem „péče o duši“ postupně krystalizoval na 

pozadí Patočkovy filosofie dějin. Nejprve se zabývám autorovým pojetím 

                                       

39 Patočka, Jan. Platón a Evropa. In Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 181. 

40 Tamtéž, s. 160. 

41 Srov.: „Patočkův celoživotní zápas o vypracování filosofie dějin má, jak se zdá, tři 

základní stádia. Prvním stádiem jsou náběhy z třicátých let […]. Druhým stádiem 

v pokusu o filosofii dějin jsou rukopisy z počátku padesátých let […]. Třetím a 

posledním, jediným završeným stadiem Patočkova celoživotního úsilí o vypracování 

filosofie dějin budou jeho úvahy z první poloviny sedmdesátých let.“ (Karfík, Filip. Nad 

prvním svazkem Patočkových spisů, s. 26-29). 
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dějin jako „tvořivého impulsu“42 a Patočkovou snahou přistoupit 

k filosofii dějin z heideggerovských pozic, ale založit ji v Bergsonově 

pozitivní metafyzice. Rovněž se krátce věnuji Patočkově koncepci „nitra“. 

Další část se věnuje textům z druhého stádia Patočkovy filosofie dějin a 

zaměřuje se na Patočkovu inspiraci v Sókratově a Platónově myšlení. 

Závěrečná část, která se věnuje posledním Patočkovým textům o filosofii 

dějin, se pokouší popsat, jak se z historického termínu „péče o duši“ stal 

princip filosofie dějin. 

 

1.1 Péče o duši v 70. letech 

Než přistoupím k výkladu geneze Patočkovy „péče o duši“, na pozadí 

sókratovsko-platónských interpretací, chtěl bych nejdříve načrtnout její 

výsledek. Téma duše a „péče o duši“ se stává explicitním námětem 

Patočkových textů v 70. letech. Byť Patočka ve 30.–50. letech téma duše 

neopomíjí, teprve v 70. letech učiní Patočka tento pojem a všechno, co 

v něm v předchozích obdobích viděl, východiskem vlastních úvah o 

filosofii dějin. Téma „péče o duši“ tak tvoří osu výkladu v přednáškách 

Platón a Evropa (1973)43, ve statích Evropa a doba poevropská (1970–

1977)44 a Doba poevropská a její duchovní problémy (1970)45. Téma duše 

tvoří i jádro Patočkových interpretací Platóna v textech Počátky 

                                       

42 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“. In Péče o duši I. Praha: 

OIKOYMENH, 1996, s. 48. 

43 Patočka, Jan. Platón a Evropa. In Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 149 – 

355. 

44 Patočka, Jan. Evropa a doba poevropská. In Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999, 

s. 80 – 148. 

45 Patočka, Jan. Doba poevropská a její duchovní problémy. In Péče o duši II. Praha: 

OIKOYMENH, 1999, s. 29 – 44. 
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systematické psychologie (1971)46 a v eseji O duši u Platóna (1972)47. 

Protože pro Patočku „vzniká prvotní nauka o  u Platóna z reflexe nad 

Sókratovou činnost zkoumajícího měření“48. 

Tematizací duše se tak Patočka vrací až k samotným základům 

západního myšlení. Proč se autor 20. století vrací k pojmu duše? Může 

zde být nějaký přínos, kromě romantické nostalgie nad pojmem duše? 

Nestane se taková filosofie terčem posměchu moderního, vědami 

odchovaného člověka? Rovněž se klade otázka, proč se Patočka vrací až 

k Platónovi? Měl na výběr z celé řady pojetí duše; nejen Platón, ale i 

Aristotelés, Augustin nebo Descartes, mohou nabídnout rozličná pojetí 

duše. Proč si nevystačit s moderním pojmem subjektu nebo existence 

tak, jak byly tyto pojmy uvedeny do filosofie ve 20. století třeba 

Husserlem, Heideggerem, nebo Sartrem? 

Texty ze 70. let naznačují, že Patočka byl přesvědčen o nutnosti 

nového pojetí subjektivity: „Nové pojetí lidské ‚subjektivity‘ je nutné,“ píše 

Patočka v eseji Doba poevropská a její duchovní problémy49 a požaduje 

„korelativně i zcela nový, od husserlovsky transcendentálního odlišný 

pojem fenoménu“50. Otevírají se tak dvě témata (subjektu a fenoménu), 

která jsou určující pro Patočkovy úvahy v 70. letech a která chtěl Patočka 

zřejmě řešit návratem k pojmu duše. 

V čem však vidí Patočka nedostatek dosavadních pokusů o nové 

pojetí subjektivity a proč je vůbec „nová subjektivita“ nutná? Důvodem, 

který Patočka uvádí je, že dosavadní pokusy „většinou příliš krátce 

pojímají lidskou odkázanost na něco jiného, na to, co je ne-vlastní“51. 

Slovo „vlastní“ označuje vztah majetkový nebo označuje místo domova, 

                                       

46 Patočka, Jan. Počátky systematické psychologie. In Péče o duši II. Praha: 

OIKOYMENH, 1999, s. 45 – 57. 

47 Patočka, Jan. O duši u Platóna. In Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 58 – 

79. 

48 Patočka, Jan. Počátky systematické psychologie, s. 51. 

49 Patočka, Jan. Doba poevropská a její duchovní problémy, s. 43. 

50Tamtéž, s. 43. 

51 Tamtéž, s. 43. 
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původu, sféry klidu a obeznámenosti. Patočka se tudíž vymezuje ve své 

kritice moderních pojetí subjektu proti reduktivnímu principu 

fenomenologie. Vlastnictví fenoménů subjektem je v Patočkově 

interpretaci výsledek redukce transcendence na imanenci. Je-li moderní 

pojetí subjektu podle Patočky příliš „vlastní“, označuje to rovněž přílišné 

zohlednění denní stránky, stránky jistoty, oblasti, kde se zapomíná nebo 

nevidí ohroženost a rozpornost lidského bytí. Naopak „ne-vlastní“ 

reprezentuje pro Patočku noční, ohrožující element, cizost, jinakost, 

transcendenci, kterou moderní pojetí nezohledňují. Moderním pojetí 

subjektivity je v Patočkových očích nedostatečné proto, že zavírá oči před 

rozporností lidské existence a její odkázaností na transcendenci. 

Ze stejných důvodů je nutné znovu promyslet strukturu fenoménu: 

 

„Taková konečná bytost nemůže bytí, onen jas, každého zjevování, 

sama ze sebe tvořit, nýbrž tato konečná bytost je jen půdou, na níž se 

universum jsoucna zjevuje.“52 

 

Pojem duše u Platóna otevírá v Patočkových očích subjektivitu a 

otázku zjevováním jiným způsobem, než jak to činí moderní pojetí 

subjektu. Pojem duše u Platóna tematizuje ovládnutí sebe sama, 

zkušenost vlastní nejistoty a neznalosti společně s otevřením mravní 

oblasti, která se v moderním pojetí subjektu vytratila. Pojem duše v sobě 

rovněž nese jiný, nevlastnický vztah člověka k pravdě, jeho odkázanaost 

na transcedenci. Oba momenty dle Patočky vystupují nejzjevněji právě u 

Platóna: 

 

 „Jenže na rozdíl od moderních paralel, které koncipují určitou 

předpojatou myšlenku bytí, které potom – s cirkulem! – podřazují lidské 

bytí, vychází Platón naopak z lidského bytí v jeho základní  a 

problematičnosti, která je bytostně mravní, tj. taková, že v ní běží o naše 

                                       

52Tamtéž, s. 44. 
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vlastní bytí a nebytí v částečné závislosti na nás, na našem rozhodnutí, 

na naší  Platón nevychází z cogito sum, z jistoty, nýbrž 

z prvotního zmatku a nejistoty existence, z jejího pohybu, jehož smysl se 

teprve v jeho provádění a jím samým, tedy nikdy nezávisle a definitivně 

jasní.“53 

 

Vrací-li se Patočka k Platónovu pojmu duše a péči o ni, pak proto, 

že chce „novými způsoby se domáhat téhož, novými slovy, novými 

prostředky říkat totéž“54. Patočka tudíž nechce obnovit pojem duše v jeho 

metafyzickém smyslu. Jeho cílem je proniknout „metafyzickou 

kosmologií, která nepopřála důvtipným zárodkům, aby se rozvinuly“55 a 

odkrýt podnětné momenty, které mohou sloužit jako vodítka k překonání 

nedostatků novověkého pojmu subjektu a vyvstání komplexnější 

představy subjektu a jeho vztahu k fenoménu. V duchu této intence je 

nutné přistupovat i k Patočkově interpretaci pojmu duše u Platóna, která 

postupně krystalizovala v jeho myšlení. 

  

                                       

53 Patočka, Jan. O duši u Platóna, pozn. „a“: s. 79. 

54 Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 228-229. 

55 Patočka, Jan. Počátky systematické psychologie, s. 57. 
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1.2 Filosofie dějin 1934 – 1940 

Předválečné období je první etapou  Patočkovy filosofie dějin. Patočkův 

zájem o otázku dějin jistě pomohly vzbudit přednášky o Hegelovi Martina 

Heideggera, které v letech 1933 – 1934 ve Frieburgu navštěvoval. A byť 

Heidegger v této době již začíná problematiku dějin opouštět, je to zřejmě 

právě problematika dějin, která Patočku v této době nejvíce oslovila. 

Naznačují to autorovy texty Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu, 

text, který Patočka uveřejnil po návratu z Frieburgu a Několik poznámek 

k pojmu „světových dějin“ otištěný rok poté v České mysli. 

 Dějiny nesmíme podle Heideggera „hledat v historii jako vědě o 

dějinách“56 a ve stejném duchu otevírá svůj článek o „dějinách a dějepisu“ 

i Patočka: 

 

„Domnívat se, že lze určit dějiny oklikou přes dějepis, znamená 

domnívat se, že teorie o věci je aspoň zde snáze určitelná než předmět 

sám. Určovat vědu bez ohledu na předmět: může to vést k něčemu jinému 

než k naprostému obsahovému vyprázdnění?“57 

 

Patočka pokračuje kritikou racionálního přístupu k dějinám, který 

by určil dějiny “jednoduše per genus proximum et differetiam specificam 

a dějiny by pak vyplynuly z korelativní úvahy objektivní“58. Nejen, že se 

Patočkovi takový přístup k dějinám zdá pochybný, protože je suše 

formální a neutralizuje lidskost, ale obsahuje v sobě i metodické úskalí. 

I ta nejobjektivnější snaha o zachycení dějin předpokládá „určité 

pochopení toho, co historie je“59. Objektivistická snaha o určení toho, co 

jsou dějiny, se tak pohybuje v kruhu. 

                                       

56 Heidegger, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 417. 

57 Patočka, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. In Péče o duši I. Praha: 

OIKOYMENH, 1996, s. 35. 

58 Tamtéž, s. 35. 

59 Tamtéž, s. 36. 
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Po kritice snahy o objektivistické zodpovězení otázky dějin, Patočka 

kritizuje i přílišný intelektualismus, který se za tímto přístupem skrývá. 

Ten předpokládá, že cílem dějepisu je „vědění pro vědění, teoretická 

snaha par excellence“60. Náš vztah k dějinám není však podle Patočky 

původně motivován teoreticko-praktickými zájmy. Představa, že náš 

zájem o dějiny je motivovaný touhou po čistém poznání, selhává podle 

Patočkových textů ve dvou ohledech. Za prvé, „historie nemá axiómy ani 

teorémy, z kterých by se dala odvodit pravidla jednání v konkrétní 

situaci“61. Za druhé, důsledkem intelektualismu je redukce dějin na 

objekt. „‚Objekt‘ může být nevyčerpatelný, tedy nekonečný, ale musí být 

ve svém jsoucnu hotový.“62 Pojetí dějin jako hotového jsoucna pak falšuje 

dle Patočky sám předmět, o kterém prohlašuje, že jej zkoumá, totiž děj. 

Patočka dokonce v článku z roku 1935 hovoří s ohledem na takový 

přístup o „úpadkovém chápání dějin“63. Objektivismus a 

intelektualismus vedou podle Patočky k povrchnímu uchopení fenoménu 

dějin.64 Jak vidno, Patočkovy výtky ve dvou článcích z roku 1934 a 1935 

vůči objektivistickému a intelektualistickému přístupu k dějinám míří 

zjevně vůči pozitivistickému pojetí dějin. Ale nejen to. Kritické poznámky 

o „intellectus purus“65, zdají se velmi dobře strefovat i do intelektualismu 

Husserlovy transcendentální metody. 

Náš zájem o dějiny není totiž podle Patočky motivován teoreticky, 

tj. snahou o přesný výklad historických událostí, ale primárně snahou o 

pochopení. Dějinám se snažíme porozumět z prostého faktu, že my sami 

jsme v nich zakořeněni, že určují situaci, ve které se nacházíme, 

                                       

60 Tamtéž, s. 36. 

61 Tamtéž, s. 37. 

62 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin, s. 46. 

63 Tamtéž, s. 46. 

64 Tamtéž, s. 51. 

65 Srov.: „Že tu pak není primární teoretický zájem účelem, ukazuje fakt, že intellectus 

purus nepíše historii, nemá pochopení pro historii. Období racionalismu jsou 

nehistorická.“ (Patočka, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu, s. 37.) 
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možnosti, které máme. Dějiny tedy mohou mít smysl jen pro v nich 

angažovaný subjekt. Dějiny jsou „předmět vášnivého styku; není to sice 

už styk s ničím živým, […], je to však pojato námi do okruhu našich 

aktuálních bojů a tendencí“66. Dějiny jsou na jedné straně „mocí“, která 

nás určuje, na straně druhé jsme to ale my, kdo vytváří dějiny svým 

aktuálním jednáním: 

 

„Určují-li dějiny nás, lze říci naopak, že určujeme my dějiny a že 

vyrůstajíce na kmeni, kterého již není, napájíme svou krví jen ty stíny 

svého podsvětí, od kterých si žádáme odpovědi.“67  

 

Správný přístup k dějinám, který Patočka nazývá „hlubokým 

dějepisem“, vidí dějiny jako „přenášení tvořivého impulsu“68, který se děje 

skrze člověka. Patočka ve svém rozdělení na hluboké a povrchní dějiny 

kopíruje Heideggera v tom, že „primárně dějinný – tvrdíme – je pobyt. 

Sekundárně dějinné je ale nitrosvětsky vystupující jsoucno“69. Patočka 

mluví podobně, když rozlišuje povrchní a hluboké dějiny: 

 

„Povrchní dějiny jsou tvořeny lidskou minulostí pojatou jako děj ve 

výše vzpomenutém smyslu (tzn. jako objekt, pozn. J. J.). Vnitřní či 

hluboké dějiny jsou utvářeny rozvojem a konflikty oněch tvořivých 

energií, mocí, do jejichž služeb člověk vědomě staví svůj život.“70   

 

Co je však dle Patočky člověk? A co podle něj v člověku dějiny 

umožňuje? 

 

                                       

66  Patočka, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu, s. 39. 

67 Tamtéž, s. 40. 

68 Tamtéž, s. 48. 

69 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 423. 

70 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin, s. 51. 
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1.2.2. Člověk a dějiny 

Patočka odmítá v článku o Dějinách a dějepisu přistoupit k určení toho, 

co člověk je a co v něm umožňuje dějiny, na základě psychologického 

principu reflexe. Takový princip je dle něj nevyhovující. Za prvé se princip 

reflexe omezuje pouze na faktičnost konkrétního vědomí a přehlíží, že 

celkovost lidského života ji přesahuje. Lidský život netvoří podle Patočky 

jen stav vědomí, ale patří do něj i série vztahů, očekávání a vlivů, které 

bezprostřední vědomí přesahují. Je otázka, zda se celkový moment 

lidského života, který je pro Patočku konstitutivní pro poměr člověka 

k dějinám, může dávat v reflexi na sukcesi vnitřních stavů vědomí. Podle 

Patočky je v tomto ohledu introspekce zcela nevyhovující metodou. 

Za druhé nevyhovuje princip reflexe Patočkovi z metafyzického 

hlediska. Patočka ukazuje, že já je v tomto pojetí pochopeno po vzoru 

starověké metafyziky jako subjekt, hypokeimenon veškeré vědomé 

aktivity, která je jeho akcidentem. Takové pojetí chápe já analogicky k 

věci. Věc, pojatá jako hypokeimenon, tvoří neměnný substrát pro změnu 

akcidentů věci. Reflexe tak před nás klade naše já jako předmět, na který 

můžeme pohlížet z vnějšku a studovat jej, tedy na způsob bytí (latinské 

„est“), které náleží věcem. Z tohoto pohledu je naše já pochopeno jako 

zeď, na které se střídají různé barvy. Naše bytí ale tento charakter podle 

Patočky nemá. Lidské bytí není objektem, ale dějem, procesem, změnou, 

vývojem, je existencí. A nejen to, bytí našeho já zakoušíme jiným 

způsobem než bytí věci. Bytí věcí je nám lhostejné, netýká se nás, ale 

naše vlastní bytí, to se nás dotýká, záleží nám na něm, jde nám o něj, má 

rys vždy mého. Bytí našeho já má tedy jiný charakter než bytí věci, 

charakter, který odpovídá první osobě, latinskému „sum“. Ve svém pojetí 

lidského života jako existence přebírá tedy Patočka stanovisko Martina 

Heideggera, které je mu alternativou k psychologicko-pozitivistické snaze 

o zachycení lidského života. 

 Pokusit se určit, co je člověk, za pomoci principu reflexe, s sebou 

tedy nese závažné problémy. Podle Patočky je proto nutné se obrátit k 

jinému způsobu, pomocí kterého si je člověk sám sebe vědom. „Člověk 

jistě neví o sobě pouze z reflexe; jeho sebepochopení vyplývá primitivně 
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ze zacházení s věcmi jeho okolí“71, tj. z jeho bytí ve světě. Motiv lidského 

bytí ve světě Patočka rovněž přejímá z Heideggerovy filosofie: „Svět není 

nic jiného než universální horizont, uvnitř něhož se vždy pohybujeme, 

kdykoli jsme jakožto lidé, tj. rozvrhujíce možnosti vlastní existence“72. K 

oněm souvislostem, ve kterých se ve světě nacházíme, nepatří ale jen náš 

vztah k věcem. Na světě nejsme jen u věcí, s kterými zacházíme, ale 

rovněž ve spolubytí s druhými. Naše motivy se kříží, vzdalují nebo existují 

ve vzájemném souběhu. Existujeme tudíž i v rámci sféry veřejného, která 

nás určuje; média, móda, styl, tradice. Jejich vlivem je určován i náš 

život, a tak se nepozorovaně vzdáváme možnosti rozhodovat o svém životě 

v jejich prospěch: 

 

 „Tak je náš život ovládán anonymní mocí, která nás určuje, aniž 

jsme si toho vědomi a aniž protestujeme. Ztrácíme svůj život, 

nerozhodujeme v něm sami, dávajíce se zastoupit neosobními 

mocnostmi.“73 

 

Patočka v této citaci přejímá další z motivů Bytí a času, totiž 

analýzu každodennosti a ono se74. Ono se vyjadřuje právě veřejný a 

anonymní charakter mocí, které ovládají existenci v její každodennosti. 

Existence ve své upadlé podobě se vzdává tíhy a odpovědnosti za to nést 

své bytí ve prospěch veřejného anonyma. Existence se pak stává pouhým 

exponentem cizích frází a hesel, které ji ovládají, odcizuje se tak sama 

sobě, odpadá od sebe. Je možné se zachránit a vystoupit z davu veřejných 

anonymů? Protože lidská existence není nikdy naprosto svobodná, ale její 

možnosti jsou dány v kontextu situace, do které je postavena, má lidská 

svoboda, tj. překonání každodennosti, rovněž charakter vrženosti. 

                                       

71 Patočka, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu, s. 41. 

72 Tamtéž, s. 42. 

73 Tamtéž, s. 43. 

74 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 156-160. 
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Možnost lidské svobody se tudíž odvozují od toho, do jaké situace, je 

člověk postaven „historickým elánem živých bytostí lidských“75 zmiňuje 

Patočka. Jinými slovy možnost usebrání se lidské existence a překonání 

každodennosti a vystoupení ze sféry ono se, je historicky relativní 

k situaci, do níž je lidská existence postavena. Nyní už je patrná 

souvislost, kterou Patočka vidí mezi svobodou a dějinami. Dějiny nejsou 

nic jiného, než „dějící se a bojující opakovatelná možnost svobodného 

bytí“76. 

Ve vztahu k problematice člověka a dějin proto musíme u Patočky 

rozlišovat historii povrchní, hlubokou a dějiny samotné. Povrchní historie 

je omezením se na fakta, na to, co lze z minulosti konstatovat.77 Hluboká 

historie se snaží proniknout do různých „světů“, tj. projevů lidské 

dějinnosti, kterou Patočka chápe jako aktivní (svobodnou) tvorbu 

životního smyslu, která se přelévá napříč dějinami.78 Hluboká historie, 

jak ji v tomto období popisuje Patočka „je tedy v eminentním smyslu slova 

historií světovou, totiž historií lidského světa, oné konstantně přítomné, 

ale konkrétně nekonečné měnlivé formy, v níž se odbývá veškerý náš 

jednotlivý život, veškeré naše prodlévání u jednotlivin“79. Dějinami je pak 

nutno u Patočky v tomto období rozumět návaznost osmyslující činnosti 

života. 

Tím, že je u Patočky problematika dějin shodná s problematikou 

životního smyslu, jedná se vlastně o otázku filosofickou.80 Její 

zodpovězení se pak podle něj rozpadá do dvou úkolů. Prvním z nich je 

analýza toho, jak dochází ke konstituci světa a času vůbec. Druhým je 

                                       

75Patočka, Jan. Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu, s. 43. 

76 Tamtéž, s. 44. 

77 Tamtéž, s. 51. 

78 Tamtéž, s. 48-49. 

79 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 52. 

80 Srov.: „Vlastně je úloha universálních dějin v poslední podstatě úlohou filosofickou, 

a nikoli historicko-empirickou, neboť metodika úvahy o světě v celku a jeho variabilitě 

je úvaha filosofická.“ (Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 55.) 



35 
 

pak samotná filosofie dějin, historie světa, která je historií forem a útvarů, 

které na sebe v dějinách vzala tvůrčí energie.81 V rámci tohoto rozvrhu je 

pak nutno vidět i Patočkův text Přirozený svět jako filosofický problém82. 

Přirozený svět totiž vybočuje z Patočkova uvažování v této době ve dvojím 

směru. Jednak zde není tematizována problematika dějin nebo svobody 

a jednak Patočka nevychází ve svých úvahách z Heideggera, ale 

především z Husserla. Bylo by možné uvažovat o tom, že se Patočka vrací 

k Husserlovskému odkazu, ale pak by se jednalo o návrat epizodický, 

protože v následujících textech tohoto období se Patočka opět vrací 

k problematice dějin, kterou Přirozeným světem opustil. Z těchto důvodů 

např. Petr Rezek vidí Patočkovo přihlášení se k Husserlovi v Přirozeném 

světě jako pouze „nominální, provedené pouze pro potřeby habilitace“83. 

Domnívám se však, že Přirozený svět lze počítat do linie původního 

Patočkova filosofického projektu. Zdá se totiž, že Přirozený svět měl být 

pro Patočku výchozím momentem pro naplnění prvního bodu jeho 

projektu, jehož popis z „poznámek o světových dějinách" v Přirozeném 

světě opakuje: „Úlohou není překonat subjekt, pojatý jako překážka 

v poznání světa, nýbrž hledat v něm samém zákon zkušenosti, který dává 

vznik skutečnosti.“84 V Přirozeném světě se Patočka pokoušel o popis 

ahistorických struktur konstituce světa a času a nikoli o popis 

konkrétních historických projevů této konstituce. Husserlova 

fenomenologie se mladému Patočkovi samozřejmě nabízela jako vhodný 

                                       

81 Srov.: „Existují dvojí dějiny světa, z nichž jedny jsou úlohou filosofie vůbec 

(metafyziky), druhé filosofie dějin. První, filosofické dějiny světa vůbec, nejsou analýzou 

nebo rozvojem časového světa: jsou analýzou a vytvářením (konstitucí) světa a času 

světa v času a času samotného v pohledu filosofické reflexe; naproti tomu filosofie dějin 

je světovou historií ve vlastním smyslu.“ (Tamtéž, s. 55.) 

82 Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. In Fenomenologické spisy I. 

Praha: OIKOYMENNH, 2008, s. 127-262. 

83 Rezek, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie, s. 124. 

84 Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 260. 
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adept pro analýzu struktur, pomocí kterých svět a čas vůbec vytváříme, 

zatímco Heideggerovo pojetí zdá se vhodnější pro analýzu konkrétních 

historických struktur. Ostatně i fakt, že Patočka na projekt Přirozeného 

světa navazoval, naznačuje, že se nejedná o dílo stojící mimo hlavní proud 

Patočkova projektu. I Filip Karfík ve svém článku „Odyssea zkonečnělého 

absolutna“ poukazuje na to, že přestože Patočka v Přirozeném světě 

nevybočuje mimo rámec Husserlovy fenomenologie, rozličné narážky 

prozrazují, že Patočka viděl Přirozený svět v souvislosti projektu o 

zdějinělém a zkonečnělém absolutnu.85  Problémem je spíše to, že 

kombinace Husserlovy fenomenologie a Bergsonismu nebyla nakonec 

schopna tento úkol splnit. Bergsonův elán vital je sice pohybem a dějem, 

ale je to síla života v jeho generativní podobě, je to Kronos pojídající své 

děti a jako takový je bytostně nedějinný. Kombinace Husserl-Bergson 

proto nemohla naplnit Patočkův projekt filosofie dějin. 

 

1.2.3 Svoboda 

Jádrem dějinnosti je v tomto období pro Patočku svoboda pojatá jako 

tvořivý akt. Patočka se tak odchyluje od heideggerovské inspirace. 

Patočkovy zmínky o „tvořivé energii“86, “elánu živých bytostí“87 jsou zjevně 

narážkami na Bergsonovu filosofii. Ohlasy Bergsonovy filosofie jsou 

v tomto období u Patočky četné. Již ve své disertaci Pojem evidence a jeho 

                                       

85 Srov.: „Úloha takové historizace univerza dala by se označit slovem tvořivý vývoj. 

Tvořivý vývoj, kterým celé universum prochází v konstituující činnosti až do nejvyšších 

výkonů uvědomělé tvorby v lidských dějinách, je ovšem nadlidská úloha, která 

předpokládá především daleko intenzivnější pokrok ve vědách a daleko intenzivnější 

analytickou práci filosofickou, jež jedině spojeny by mohly zmoci úkol interpretace vší 

existence z vnitřních zdrojů života sama.“ (Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický 

problém, s. 260-261). A rovněž srovnej: Karfík, Filip. Odyssea zkonečnělého absolutna. 

Patočkův filosofický vývoj mezi lety 1936 a 1964. In Myšlení Jana Patočky očima dnešní 

fenomenologie. Praha: Filosofia, 2009, s. 29. 

86 Tamtéž, s. 50. 

87 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu dějin a dějepisu, s. 43. 
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význam pro noetiku88 věnuje Patočka Bergsonově filosofii rozsáhlé pasáže, 

rovněž v závěru  Přirozeného světa Patočka hovoří o „tvořivém vývoji“89 a 

i v eseji O filosofii dějin z roku 1940 můžeme ještě číst o „vnitřním elánu“90 

uměleckého kritika. 

Jak bergsonovská inspirace ovlivnila Patočkovo pojetí svobody? A 

v čem se v tomto ohledu Patočka odlišuje od své původní heideggerovské 

inspirace? Svobodný čin je u Patočky charakterizován v kontrastu ke 

struktuře každodennosti. Ať už Patočka hovoří o „neosobních mocech“91, 

které ovládají náš život, nebo o „normách a předpisech“92, je svobodný 

čin vždy „transcendencí“93, „distancí“94 vůči tomuto světu. Přestože se 

tedy Patočka nechává inspirovat Bergsonovou filosofií, modeluje svoje 

                                       

88 Patočka, Jan. Pojem evidence a jeho význam pro noetiku. In Fenomenologické spisy I. 

Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 9-126. 

89 Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 260. 

90 Patočka, Jan. O filosofii dějin. In Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 115. 

91 Srov.: „Tak je náš každodenní život ovládán neosobní mocí, která nás určuje, aniž 

jsme si toho vědomi a aniž protestujeme. Ztrácíme svůj život, nerozhodujeme v něm 

sami, dávajíce se zastupovat neosobními mocnostmi.“ (Patočka, Jan. Několik poznámek 

k pojmům dějin a dějepisu, s. 43.) 

92 Srov.: „Lidský život je prostoupen normami, tj. nejrozmanitějšími předpisy, jak se 

chovat. Většina těchto norem působí, projevuje se v našem jednání, aniž jsme si toho 

výlučně vědomi.“ (Patočka, Jan. Existuje definitivní kánon filosofického života? In Péče 

o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 101.) 

93 Srov.: „Filosofická konverze je vždycky transcendující. Musíme se zde spokojit s těmito 

velmi hrubými náznaky; ale je třeba dodat, že konverze a transcendence neznamenají u 

všech myslitelů totéž. Sókratův vzestup k Dobru, Platónův k ideám bytí, Descartův 

k vědomému subjektu, Kantův k transcendentální formě světa, Heideggerův k bytí 

jsoucího, Husserlův k transcendentální subjektivitě - to není jeden a týž pohyb; nejsou 

to dokonce ani pohyby stejným směrem. Nicméně všechny odkrývají jisté artikulace 

světa, skryté banálním zrakům existence.“ (Patočka, Jan. Existuje definitivní kánon 

filosofického života? s. 103.) 

94 Srov.: „Proti tomu (tzn. proti situaci zvířete, pozn. J. J.) člověku se jeví věci vždy 

v souvislosti či v celku souvislostí, jenž má své centrum v naší možnosti s nimi něco 

podniknout. V této možnosti je též posléze dána ona distance k situaci.“ (Patočka, Jan. 

Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu. s. 42.) 
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pojetí svobody na heideggerovské opozici mezi autentickou a 

neautentickou existencí a svobodou pochopenou jako „‚moci být‘ 

svobodné pro autenticitu či neautenticitu, anebo jejich modální 

indiferenci“95. Tato opozice nabírá u Patočky 30. let podoby rozdílu mezi 

„životní rovnováhou“ a „životní amplitudou“. Projekt „životní rovnováhy“ 

vyznačuje každodennost, opakování a štěstí jistoty. Připomíná tak Epos 

o Gilgamešovi, který Patočka cituje o téměř čtyřicet let později 

v Kacířských esejích. Božská šenkýřka Siduri tu popisuje Gilgamešovi 

lidský život: 

 

 „Kam běžíš, Gilgameši? Život, který hledáš, nenajdeš! Když bohové 

stvořili lidi, dali lidem jako jejich podíl smrt, život si vzali do svých rukou. 

Ty, Gilgameši, naplň si žaludek, raduj se ve dne i v noci! Denně můžeš 

pořádat slavnosti, tančit a hrát si ve dne i v noci! Měj čisté šaty, umytou 

hlavu, sám buď vykoupán! Hleď na dítě na svém lokti, manželka má se 

ti těšit na klíně – to je počínání lidí.“96 

 

To je život v klidné rovnováze, život starající se o svou reprodukci 

v klidné práci na světle dne. Na druhé straně „život v amplitudě“ je 

vyšinutím z této rovnováhy. Patočka se v textu odvolává na Jaspersovo 

pojetí „mezní situace“, které v souladu s ním chápe jako základní 

filosofickou zkušenost, která otevírá vztah k celku. „Život v amplitudě“ si 

v návaznosti na Platónský chórismos uvědomuje dvojí směr lidství – cestu 

hmoty a cestu ducha.97 Jedině z amplitudy dne a života, tj. z noci a smrti, 

je možné zahlédnout světlo světa v celku. 

                                       

95 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 269. 

96Epos o Gilgamešovi. Přel. L. Matouš, Praha 1997. Citováno in: Patočka, Jan. Kacířské 

eseje o filosofii dějin., s. 35. 

97 Patočka, Jan. Životní rovnováha a životní amplituda. In Umění a čas I. Praha: 

OIKOYMENH, 2004, s. 60. 
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V čem se ale Patočka zásadně odlišuje od Heideggera, je zdroj 

možnosti této distance. Zatímco u Heiddegera v období Bytí a času tato 

možnost spočívá v úzkosti, která nás přepadajíc otevírá Nic a nechává tak 

mizet jsoucno v celku98, u Patočky najdeme mnohem méně radikální 

přístup. Patočka samozřejmě v tomto období zná význam mezních situací 

a smrti, chápe protiklad dne a noci, ale ne skrze Nic. Patočkova distance 

je pojata stále ještě v duchu Husserlovy epoché. Distance, ve které se 

otevírá svět v celku, je pouhým zdržením se soudu a zdroj možnosti této 

distance, tohoto překročení jsoucna, vidí Patočka v tvořivé síle, energii. 

Proto Patočkovo pojetí svobody v tomto období ještě postrádá 

„negativní“99 jádro, které nalezneme v jeho pozdějších pracích. Lze říci, že 

Patočkovo pojetí svobody je v 30. letech strukturováno po vzoru 

Heideggera, je zde přítomen moment autenticity a neautenticity, svoboda 

je vždy vrženou svobodou, tj. svobodou určenou minulostí, dokonce i 

nadosobní charakter je u Patočky přítomen. Pokud Heidegger hovoří o 

tom, že nás úzkost přepadá, že svobodu nemá člověk zcela ve své moci, 

ale ona má nás, pak i Patočkova svoboda nebo tvořivá energie má tento 

charakter. Patočka dokonce zmiňuje, že „historicita může být anonymní“ 

a že historická osobnost „pociťuje se jako exponent hlubšího úsilí“100. 

Oproti Heideggerovi odlišuje Patočku samotné jádro svobody. V tomto 

období jej zjevně neuspokojuje Heideggerova odpověď a jeho snahou je 

„proniknout k tvořivému bytí a pozorovat, jak nás toto unáší ve svém 

                                       

98 Srov.: Heidegger, Martin. Co je metafyzika? Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 55. 

99 Přičemž je třeba mít na mysli, že Patočka sice užívá termínu negativní, ale je dalek 

toho vnímat jej jako zrušení nebo škrtnutí, ale spíše v Heideggerovském smyslu jej 

chápe jako to, co případný akt negace umožňuje, tj. Nic, které se ukazuje ve zkušenosti 

úzkosti. 

100 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 48. 
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proudu, jak s ním v jedno spadáme“101. A byť toto jádro zůstává skryté102, 

jedná se o pozitivní metafyzický základ, nekonečný život, který tryská 

z hloubky bytí ven. Je transcendentní, nadosobní a nezachytitelný, ale 

není to žádné Nic. V tomto směru souhlasím s Karlem Novotným, že 

Bergsonova filosofie je pro Patočku v tomto období nástrojem, jak 

obrousit hrany Husserlova intelektualismu a angažovat Husserlovo ego 

do dějin.103 Bergson byl tak pro Patočku nástrojem, jak se pokusit vyřešit 

Heideggerem položenou problematiku dějin bez nutnosti radikálního 

rozchodu s Husserlovou fenomenologií. 

Už v Patočkově rané filosofii se tak ukazuje souvislost hlavních 

témat, která bude nadále rozvíjet, až do jejich vrcholné formulace 

v Platónovi a Evropě. Nicméně Patočkovy analýzy lidské situace, jako 

vržené svobody zůstávají v mezích Heideggerova Bytí a času, 

nepřekračují ho, což naznačuje i Patočkovo shodné užívání termínů a 

výslovné odkazy na Heideggera. Otázku svobody, jak jsem se snažil 

ukázat, Patočka řeší ještě za pomocí pozitivní metafyziky Bergsonovy, 

která se nutně musí ukázat nedostatečnou, protože byť je metafyzický 

princip Bergsonovy filosofie tvořivý a pohyblivý, je vlastně ahistorický, a 

tudíž k vytvoření filosofie dějin nevhodný. Základní struktura, kterou 

Patočka načrtl v tomto období, se měnit nebude. Lidskou situaci bude u 

Patočky i nadále určovat podvojnost blízká (nikoli však shodná, jak ještě 

uvidíme) Heideggerově autenticitě a neautenticitě a dějiny bude Patočka 

chápat jako svobodnou tvorbu životního smyslu. Momenty této struktury 

však budou postupně nabývat nových významů. Stejně tak jsou v tomto 

období načrtnuty v obecnosti dva hlavní úkoly Patočkovy filosofie dějin. 

Prvním je popis struktur konstitujících tento svět, který se v Patočkově 

                                       

101 Patočka, Jan. Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, s. 99. 

102 „Určitě jest něco, co se nedá převést na ideu jasnou a zřetelnou, co je možno pouze 

žít a tušit, ale co se nedá převést na definitivní světlo rozumu. Z této temnoty se 

skutečně, jak Bergson tvrdí, rodí reálné bytí.“ (Tamtéž, s. 119.) 

103 Novotný, Karel. Dějinnost a svoboda: Heidegger a Patočkova raná filosofie dějin, 

s. 29. 
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filosofii rozvine do koncepce tří životních pohybů a nakonec snahy o nové 

asubjektivní pojetí fenoménu. Druhým úkolem je na tomto základě 

provedený popis konkrétních smyslů, konkrétních světů, který najde své 

vyjádření v Patočkových výkladech dějin západního světa a uměleckých 

děl, jak je nacházíme třeba v Platónovi a Evropě nebo v Kacířských 

esejích. 

 

1.2.4 Sókrates a Platón v raných textech 

Přestože Patočkův zájem a rozvoj sókratovsko-platónských myšlenek 

začíná od poloviny 40. let, můžeme sledovat zmínky o Sókratovi a 

Platónovi před tímto hlavním obdobím. Patočkovy texty jako Platonismus 

a politika (1933)104, Platón a popularizace (1934)105, stejně jako Patočkovo 

odvolávání se na Platóna jako na příklad „tvořivé energie“ dějin106 nebo 

jeho doporučení, aby si česká vzdělanost vybudovala vztah k antice107, 

naznačují, že souběžně s inspirací fenomenologickou, kterou sledovala 

v raných Patočkových textech předchozí kapitola, je u Patočky přítomná 

již od začátku i inspirace antickou filosofií, obzvláště pak sókratovsko-

platónským momentem. Pokud v uvedených příkladech zaznívá jen 

jméno Platónovo, musíme si uvědomit, že v tomto období není pro 

Patočku rozdíl mezi Platónem a Sókratem tolik markantní, neboť „Platón 

vyrostl z reflexe nad Sókratem“ a „z Platóna pak vyrostla veškerá školská 

filosofie“ 108, takže lze říci, že nejen Platónovi, ale i Patočkovi je Sókrates 

                                       

104 Patočka, Jan. Platonismus a politika. In Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, 

s. 22-25. 

105 Patočka, Jan. Platón a popularizace, Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 26-

34.  

106 Srov.: Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 50. 

107 Patočka, Jan. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. Umění a čas I. Praha: 

OIKOYMENH, 2004, s. 24. 

108 Patočka, Jan. Kapitoly ze současné filosofie. Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, 

s. 98. 
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totéž co filosofie. Obě postavy v tomto období Patočkovi splývají a není 

mezi nimi hlubšího rozdílu. 

Druhým bodem, který je v tomto období zajímavý, je, že Patočka již 

koncem 30. let pracuje s konceptem ideje, jež plně rozpracuje až v 50. 

letech v Negativním platonismu. V přednáškách o Filosofii výchovy (1938–

39)109 Patočka definoval ideu následovně: 

 

„Idea není určitý poznatek, v ideji se nám neodkrývá žádná určitá 

pravda; milovat ideu neznamená pochopit Pythagorovu větu nebo zákony 

pádu nebo jiných procesů přirozených, nýbrž odkrýt určitý celkový 

aspekt věcí, dobýt klíč, kterým si můžeme otevírat všecko, co jest, a v této 

možnosti vykládat všecko, co jest a ptát se na jeho smysl.“110 

 

Idea představuje princip distance vůči každodennosti a otevření se 

problematičnosti. Ostatně právě tak se podle Patočky liší vzdělaný od 

nevzdělaného. Vzdělanec „zaujímá k věcem a dojmům jiný postoj než 

ostatní lidé, … má vždy určitou rezervu“111. Výchova pojatá tak, jak ji zde 

Patočka prezentuje, tj. jako výchovu vedenou ideou, vede k nastolení 

takové rezervy, vede k osvobození člověka z pout každodennosti. Tato 

distance nebo osvobození, které je výsledkem zájmu o ideu, se netýká jen 

neosobních mocí každodennosti, ale i překročení individuality. 

Vzdělanému člověku jde vždy o víc než o něj samotného, je „ plný pokory 

vůči svému ideálu“112 a „dovede zachytit smysl společenského dění“113. 

                                       

109 Patočka, Jan. Filosofie výchovy. Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 363-

432.  

110 Tamtéž, s. 368. 

111 Patočka, Jan. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost, s. 20. 

112 Tamtéž, s. 20. 

113 Patočka, Jan. Filosofie výchovy, s. 369. 
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Zájem o ideu překonává každodennost a „rozšiřuje život sám a získává 

nové obzory“114. 

Idea, která otevírá celkový aspekt věcí, není u Patočky v tomto 

období jen jedna. Patočka uvádí za příklad takové ideje, které otevírá 

celek světa, Démokritovu atomistickou nauku.115 Takových klíčů ale 

může být podle Patočky zjevně více, když píše, že „jaké jsou celkové ideje, 

kterými filosofie vykládá svět, to záleží na filosofickém mysliteli, na 

určitém filosofickém systému“116. Tak i každá ze vzdělávacích mocí v sobě 

obsahuje vztah k světovému celku, tj. ideu. V náboženství je to myšlenka 

absolutna, v politice idea mocenského divadla, ve filosofii představa 

celku, ve vědě systém, v umění symbol (jako část, která odkazuje na 

původní celek) apod.117 

Pokud jsem se pokoušel v předchozí části ukázat, že Patočkovo 

myšlení je v této době pod vlivem bergsonovské pozitivní metafyziky, pak 

stopy tohoto vlivu nacházím i v Patočkově pojetí ideje. Idea není ještě pro 

Patočku negativitou ve smyslu nic, do kterého jsme vždy vykloněni, ale 

jak ukázaly předchozí citace, má idea pro Patočku svůj pozitivní obsah, 

smysl. Tento vid celku může být vágní a neurčitý – absolutno, mocenské 

divadlo, celek, systém, symbol, ale není ničím. Navíc každá z těchto idejí 

má mít nesmírnou sílu, „která je vlastní cíli, jenž proniká celý život“118. 

Idea představuje u Patočky onu původní „tvořivou energií“, „která proniká 

historickými útvary“119a je jádrem svobody. 

Oblast idejí není tedy u Patočky v tomto období ani statická ani 

singulární, naopak „řád idejí je kosmos, v němž se odvěce odehrává 

proces geneze podstatných věcí, geneze smyslu“120. Stejně hovoří Patočka 

                                       

114 Tamtéž, s. 369. 

115 Tamtéž, s. 370. 

116 Tamtéž, s. 370. 

117 Tamtéž, s. 438-439. 

118 Tamtéž, s. 439. 

119 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 57. 

120 Patočka, Jan. Platón a popularizace, s. 33. 
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i o dějinách. Dějiny jsou místem, v němž lidé „hledí dát svému životu 

smysl aktivní tvorbou“121. Dějiny jsou místem geneze smyslu, tj. řádem 

idejí, lomozem smyslu. Byť toto propojení mezi Platónsko-Sókratovskou 

tématikou ideje a dějinami není u Patočky v tomto období explicitní, je 

zde již myšlenka provázanosti ideje a dějin připravena. 

Závěrem kapitoly bych chtěl poukázat na blízkost motivů distance, 

problematičnosti, otevření se celku a svobody s tradičním novověkým 

pojetím estetické zkušenosti, jež je těmito momenty v širokém smyslu 

rovněž vymezeno. V pozdějších obdobích je zjevná Patočkova snaha o 

reintepretaci těchto momentů na základě jeho projektu „nové 

subjektivity“, na kterou jsem upozornil. Patočku by tak bylo možné řadit 

mezi kritiky klasické verze estetického postoje a zároveň mezi ty, kteří se 

pokouší o jeho nové uchopení, jak se pokusím podrobněji předvést dále. 

 

1.3 Nitro 

Od 40. let Patočkovo pojetí svobody opouští rámec vymezený 

bergsonovskou metafyzikou. Dosavadní pojetí subjektivity, jak je Patočka 

chtěl modelovat na pozadí Bergsonovy a Husserlovy filosofie, jej zřejmě 

neuspokojovalo. Proto po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a 

ve válečných letech začal Patočka hlouběji studovat problematiku 

subjektivity, jak to naznačují texty ze strahovské pozůstalosti O dvojím 

způsobu filosofování,122 Nitro a duch (1935-1939)123, Nepředmětné a 

zpředmětnělé nitro (nejdříve v 1939)124, Svět a předmětnost (nejdříve 

                                       

121 Patočka, Jan. Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 49. 

122 Patočka, Jan. O dvojím způsobu filosofování. In Fenomenologické spisy III/1. Praha: 

OIKOYMENH, 2014, s. 9-14. 

123 Patočka, Jan. Nitro a duch. In Fenomenologické spisy III/1. Praha: OIKOYMENH, 

2014, s. 15 -31. 

124 Patočka, Jan. Nepředmětné a zpředmětnělé nitro. In Fenomenologické spisy III/1. 

Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 32-50. 
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1944)125, Nitro, čas, svět (1944)126 a Studie k pojmu světa (1945)127. 

Patočka se v těchto spisech pokouší o nové pojetí subjektivity na základě 

pojmu „nitra“. Ke zkoumání nitra je podle Patočky možné přistoupit 

dvojím způsobem. Zatímco jeden přístup se zaměřuje na individuální 

nitro a vidí člověka v jeho zápasech a prohrách, druhý vidí člověka zvenčí, 

jako součást většího celku: přírody, božského řádu apod. První druh 

filosofie Patočka spojuje s intimním přístupem, kterému jde o 

Sókratovské „poznej sám sebe“, jak je v dějinách filosofie prováděli 

například Pascal a Kierkegaard. Cílem takové filosofie není žádný systém 

nebo věčná pravda, ale problematizace a neustálé sebezkoušení.128 Druhý 

                                       

125 Patočka, Jan. Svět a předmětnost. In Fenomenologické spisy III/1. Praha: 

OIKOYMENH, 2014, s. 51-67. 

126 Patočka, Jan. Nitro, čas, svět. In Fenomenologické spisy III/1. Praha: OIKOYMENH, 

2014, s. 68-69. 

127 Patočka, Jan. Studie k pojmu světa. In Fenomenologické spisy III/1 Praha: 

OIKOYMENH, 2014, s. 70- 173. 

Datace rukopisných textů, pokud jsou uvedeny, přebírám z edičního komentáře 

Fenomenologické spisy III/1. Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 331-332. 

128 Srov.: „Předmětem prvního způsobu filosofování není nic jiného než člověk, a to nikoli 

člověk vůbec, nýbrž každý jednotlivě zápasící a myšlenkově do sebe pronikající: je to 

osobní, intimní, subjektivní filosofie (což neznamená nikterak „subjektivismus“ či 

„skepticismus“, které naopak mohou být, a zvláště v moderní době a ve svých 

nepřiznaných formách jsou, pravidelně filosofií právě nesubjektivní, subjektu v jeho 

subjektivitě odcizenou), které nabývá každá myšlenka smyslu podle toho, jak slouží 

 Filosof tohoto typu nemá žádných „koncepcí“, nemá „myšlenek“, nebo má-

li takové, tedy leda en passant jako nálezy, na které neodbytně naráží po své cestě do 

vlastního nitra, jako nástroje, bez nichž se nejvlastnějšího nedolomí. Nemá díla: buď 

vůbec není spisovatelem, nebo spisovatelství, autorství, je jen reakcí osoby, za kterou 

teprve třeba hledat to vlastní nevyjádřené. Nevyjadřuje se přímo: co je mezi řádkami, je 

u něho důležitější než to, co je v nich. Nemá soustavy; neníť nikdy hotov a říká v 

rozmanitých formách a nových útocích stále totéž. Disharmonie, nerovnováha, spor 

nejsou ničím vzácným v jeho výrocích a pojmech, naopak jsou takřka elementem, v 

němž se pohybuje, protože myšlenka do sebe uzavřená od počátku mu není jediným a 

vším a poněvadž myšlenka je rovna tomu, co dovede asimilovat. Nedává žádných řešení, 
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přístup je přístupem systému, který hledí zahrnout i lidské nitro. Dle 

Patočky ale tento přístup zůstává na povrchu subjektivity a neproniká k 

jejímu jádru. V textu Nitro a svět se Patočka zřetelně hlásí k prvnímu typu 

filosofie, jehož kořeny vidí u Sókrata. 

Základní termín nitra je v těchto textech určen již negativně.129 

Nitro charakterizuje Patočka skrze zájem, tj. jako inter-esse (bytí mezi). 

„Bytí mezi“, vyjadřuje pro Patočku podstatnou zapletenost nitra do bytí a 

jeho neschopnost odstupu od sebe samého. Druhou charakteristikou 

nitra je podle Patočky ne-klid, ne-spočívání v sobě samém, vyvěrání ze 

sebe, které má svůj původ v záporu, který tvoří jádro nitra. Toto vnitřní 

„ještě ne“, nedovoluje nitru stanout ve stavu předmětného klidu.130 Jako 

takové je nitro ne-předmětné. 

Protože jakýkoli pokus zachytit nitro v psychologické reflexi vede 

nutně k jeho zpředmětnění, a tudíž zfalšování jeho podstaty131, pokouší 

se Patočka uchopit nitro skrze metaforu „cesty“.  „Cestu“ míní Patočka ve 

smyslu „být na cestě“, v dění, procesu, pohybu, který je napnut mezi 

startem a cílem, a tak je ve svém průběhu vždy zároveň u obou. Cestovat 

znamená volit v otevřených možnostech směr, směřovat. Charakter nitra 

jako směřování má v posledku rysy výkonu, uskutečňování možností, 

které není zřejmě ve své inspiraci u Patočky daleko od aristotelského 

pojetí pohybu na základě dynamis a energeia.132 

                                       

poněvadž problém filosofie mu není totéž co matematická úloha; místo toho sugeruje 

tajemství.“ (Patočka, Jan. Úvod. O dvojím způsobu filosofování, s. 10). 

129 V následujících pasážích do konce kapitoly vycházím ze svého textu: Josl, Jan. 

Patočkova raná filosofie umění. In Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 

Studia aesthetica VIII. 2015, č. 2, s. 39-56. (v tisku.) 

130 Tamtéž, s. 19. 

131 Srov.: Patočkovy výtky vůči možnosti uchopení nitra v psychologické reflexi nalezne 

čtenář v: Patočka, Jan. Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, s. 32-45. 

132 „Dávati si předmětný směr jest moment cesty, kterou tak nekonáme, jako jí jsme. 

Jest to možnost, kterou nám cesta jako taková otevírá, možnost, která právě tím má 

vytyčenou svou úlohu a své hranice.“ (Patočka, Jan. Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, 

s. 45.) 
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Negativní rysy, kterými Patočka charakterizuje nitro, představují 

výrazný rozdíl od předchozího období. Zatímco dříve je svět nebo životní 

forma výsledkem tvořivé energie, která je jádrem lidské svobody, 

v případě nitra je důvodem ryzí zápornost, která nedovoluje nitru 

spočinout v něm samém. Přestože v obou případech jde o dynamické 

pojetí subjektu jako děje uskutečňování svobody, v prvním případě je 

pohyb a děj vysvětlen přebytkem energie (životním elánem), jehož jsou 

svět a dějiny exponentem, v druhém případě je principem děje nikoli 

uskutečňování a přebytek, ale spíše naopak odskutečňování daného, 

uplývání, odumírání, zápornost. V pojmu nitra tak můžeme sledovat 

Patočkovo postupné opuštění Bergsonovského stanoviska a příklon 

k negativně pojaté subjektivitě u Heideggera. 

V tomto posunu je již implicitně připravena i Patočkova budoucí 

kritika tradičního pojetí estetické zkušenosti vycházející z Husserlovy 

fenomenologie, která náleží k druhému typu filosofie a vyvěrá z 

neadekvátního uchopení subjektivity, která nedovede v Patočkových 

očích plně zachytit její živé centrum.133 

 

1.4 Sókrates a Platón ve 40. a 50. letech 

K dokončení rozchodu s pozitivní metafyzikou Bergsonovou a příklon 

k Heideggerově pojetí dochází u Patočky v druhém období rozpracování134 

                                       

133 Srov.: „Universum přírody, objektivně představený systém božského světa, 

vševládnoucí logos jsou taková universální prostředí, do nichž tato filosofie vidí člověka 

zasazena. Jelikož však započala tím, že se vzdálila jeho živého centra, aby jej získala 

jako součást toho, k čemu od počátku se máme jako k cizímu, vzdálenému, 

panoramatickému, je celý postoj této filosofie panoramatický a zdůvodnění, které může 

pak ještě po ní být požadováno, vezme z panoramatiky, z estetiky: nezaujatá záliba, 

sama sobě postačující, , dotýkající se té, které užívá Bůh (nikoli Bůh Abrahamův 

a Jakubův, nýbrž Bůh filosofů a učenců).“ (Patočka, Jan. O dvojím způsobu filosofování, 

s. 11.) 

134 Patočka, Jan. Negativní platonismus. In Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, 

s. 303-338. 
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jeho filosofie dějin na pozadí Patočkova promýšlení Sókratovského 

myšlenkového odkazu. Od druhé poloviny 40. let tak dominuje Patočkovu 

myšlení Sókratovská inspirace zřejmá v samotných námětech a názvech 

Patočkových hlavních spisů. Patočkovy přednášky o Sókratovi jsou vůbec 

první systematičtější studií o Sókratovi v českém jazyce, ke které se 

Patočka za svého života opakovaně vracel. Nejprve v témže období 

v přednáškách o Platónovi, jejichž obsahem jsou Sókratovské dialogy 

ohraničené v Patočkově interpretaci dvěma apologiemi, totiž Obranou 

Sókratovou a Faidónem. Teprve poslední přednáška věnovaná dialogu 

Parmenidés je překročením sókratovského rámce. Podruhé se ke své 

sókratovské studii vrátil v roce 1968, kdy se připravovalo druhé vydání 

těchto skript, a potřetí v přednáškách o Platónovi v letech 1971-72.135 

Věčnost a dějinnost136, další z významných Patočkových spisů tohoto 

období, je věnován polemice s Rádlovou, dle Patočky platonizující, 

interpretací Sókrata. A konečně Negativní platonismus, který sice zmiňuje 

Platónovo jméno, ale i zde je přítomen Sókratovský vliv. Negativní Platón 

je v Patočkových očích Sókrates, tj. filosofická otázka bez metafyzické 

odpovědi Platónovi. Proč ale ne rovnou Sókratismus? Proč 

Platonismus?137 Platonismus nám říká, kterého Sókrata Patočka volí. Je 

to Sókrates Platónův. Negace znamená uzávorkování toho, co je 

v Platonismu platónské, tj. metafyzika, a zaměření se na to, co je původní 

                                       

135 Srovnej tamtéž poznámku vydavatele v: Patočka, Jan. Sókrates. Praha: SPN, 1991, 

s. 5. 

136 Patočka, Jan. Věčnost a dějinnost. In Péče o Duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, 

s. 139-242. 

137 Srovnej článek Martina Rittera, který si klade podobnou otázku. Proč negativní 

platonismus a ne existenciální sókratovství? Ritterova odpověď se nicméně spíše točí 

okolo otázky, proč spíše negativní než existenciální, zatímco já se zaměřuji spíše na to, 

proč Platón a ne Sókrates. (Ritter, Martin. Patočka mezi Sókratem a Platónem. 

K interpretaci Negativního Platonismu. In Reflexe, r. 2008, č. 34., s. 81-97. 
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zkušeností stojící na počátku dějin metafyziky, které jsou hlavním 

námětem Negativního platonismu. 

Sókrata vidí Patočka 50. let skrze archetypickou situaci soudu 

„jako osud, jako život, nad nímž dosud nepřestal soud“138. Soud, před 

který je Sókrates volán, aby se zodpovídal ze svých činů, je v Patočkově 

interpretaci dvojí. Není to jen onen historicky konkrétní soud, jenž Platón 

básnicky vylíčil v Apologii, ale i soud dějin filosofie, jež jako žalobci 

zastupují Hegel, Kierkegaard a Nietzsche.139 To jsou dva soudy, před 

kterými se Sókrates ocitá. Přičemž soud chápe Patočka následovně: 

 

 „Soud je konfrontace dvojího pojetí života, které dospělo ke 

konfliktu, dvojí soustavy hodnot, dvojího životního smyslu. Tento konflikt 

se na soudě řeší mocenským výrokem té koncepce, která má dost síly, 

aby opačné, protivné pojetí postihla právě v jeho smyslu, aby tento smysl 

vyložila a zničila, aby na jeho místě prosadila svůj smysl vlastní.“140 

 

 Konflikt mezi Sókratem a Athénami není proto pro Patočku 

jednoduše konfliktem mezi těmito dvěma stranami, ale sporem dvou 

různých životních smyslů. Sókratova pře je sporem filosofie a světa, 

„vlastním žalobcem nejsou ti, kdo žalovali před soudem, nýbrž anonymní 

mocnosti, které uzavírají člověka do něj samého“141, které personifikuje 

u Platóna Melétos, „tato absolutní lidská nulita“142. Jak ale rozumět 

„mocnostem, které uzavírají člověka“? 

Patočkova intepretace, úpadkových tendencí zůstává nadále 

heideggerovská. V dialogu Faidón, který je pro Patočku druhou 

apologií143, se konflikt filosofie a světa ukazuje explicitněji, když Sókrates 

                                       

138 Patočka, Jan. Sókrates, s. 36. 

139 Tamtéž, 20-27. 

140 Patočka, Jan. Platón. Praha: SPN, 1992, s. 33. 

141 Tamtéž, s. 41. 

142 Tamtéž, s. 44. 

143 „Sókrates se tu opět brání. I Faidón je apologií.“ (Tamtéž, s. 217.) 
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poukazuje na to, že filosofování je přípravou na smrt. To je přece atituda 

„docela protikladná postoji přirozeného člověka“144, k jehož podstatě 

náleží „přecenění života jako poslední hodnoty, náleží tudíž strach před 

smrtí, nehrdinnost, nestatečnost“145. Jedná se vlastně o transpozici 

témat, která najdeme u Patočky již ve 30. letech v motivech rovnováhy a 

amplitudy a dalších. Nicméně pozadí soudního sporu dává této verzi 

autenticity a neautenticity vyhrocenější charakter. Filosofie se totiž v této 

polemice ukazuje jako mocnější. Postoj přirozeného člověka nemůže 

postihnout filosofii tak, aby v ní prosadil své stanovisko, protože jeho 

nejvyšší hodnotou je život. Filosofie tuto hodnotu nesdílí, naopak svou 

vykloněností do smrti ohrožuje svět přirozeného člověka v jeho vlastním 

smyslu, a odhaluje tak jeho provinilost. 

 V čem spočívá vina přirozeného člověka? Vina kriminální i politická 

padají na hlavu Sókrata, který se na politickém životě vědomě neúčastnil 

a byl odsouzen podle zákonů obce. Mravní vina ale není prostě jen 

otázkou formální shody se zákonem, ale shody se sebou samým.146 

Sókratovský člověk už není člověkem neproblematickým, ale „každý je to, 

čím je již postaven do souvislosti: sám osobě se neproviniv, je již vinen“147. 

Je „zvláštním rysem vší mravní problematiky, že k ní náleží bolest otázky 

po vlastním životě, po smyslu vlastního bytí, nikoli po povaze zákonů či 

hodnot v empyreu“148. Ve filosofii se tak odhaluje zcela nová úroveň 

lidského provinění, která není jen přestupkem proti zapsaným 

pravidlům. Sókrates je Patočkovi „vynálezce mravní otázky“149, který 

vytrhává člověka z „mravní anestezie, jež je původním přirozeným 

                                       

144 Tamtéž, s. 223-224. 

145 Tamtéž, s. 54. 

146 Srov.: Jaspers, Karl. Otázka viny. Praha: Academia, 2006. 

147 Patočka, Jan. Sókrates, s. 31. 

148 Patočka, Jan. Věčnost a dějinnost, s. 179. 

149 Patočka, Jan. Věčnost a dějinnost, s. 139. 
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lidským stavem“150. Sókrates je ten „veliký provinilý, jako ten, kterým 

provinilost ve své tragické formě slaví svůj vjezd“151. 

 Místem, kde se v Patočkově interpretaci Sókrata a Platóna 

odehrává toto vědomí provinilosti, odkud se ozývá apel, který nás volá 

před mravní soud a ne před soud zákonů, tím místem je duše. Je třeba 

pochopit, že Patočka vidí u Sókrata a Platóna zcela originální založení 

pojmu duše. Duše, to už není Homérský stín, ona naivní mytická 

představa. Ani to není substance cogitans, jak ji viděl Descartes. Duše je 

síla rozhodnout se, zaujmout určitou pozici, je to pohyb, drama, které se 

odehrává ve vztahu k areté.152 K tomu duši slouží schopnost rozeznat 

dobré a zlé.153 Duše, jak ji Patočka interpretuje v tomto období na pozadí 

sókratovsko-platónské filosofie, je tedy rozvrh mravní a nikoli 

ontologický. Nejedná se o nějaký druh esence nebo existence, ani o pouhý 

princip života. Vždyť živé je možné i bez vztahu k mravnímu, který duše 

podle Patočkovy interpretace označuje. To je první moment, jež je nutné 

vzít v potaz, protože zde je zdroj nemetafyzického a deontologizovaného 

Patočkova náhledu na duši. Zde se nachází rovněž jádro budoucího 

Patočkova vymezení vůči Heideggerovi v 70. letech. Jistě, Heidegger 

provedl geniální analýzu každodennosti, která Patočku inspiruje a kterou 

přebírá, ale celý Heideggerův projekt je metafyzikou, ontologií. 

Heideggerovi jde o bytí a lidská existence zajímá Heideggera právě jen 

natolik, nakolik je místem fundamentální ontologie. Patočkova pozice je 

jiná. V jeho očích celá metafyzika vzniká jako odpověď na mravní rozvrh, 

mravní otázku položenou Sókratem: 

 

„Zkušenost svobody byla základem metafyziky v jejím historickém 

vzniku a vývoji. Sókrates formuloval tuto zkušenost pomocí myšlenky 

                                       

150 Patočka, Jan. Sókrates, s. 104. 

151 Tamtéž, s. 26. 

152 Tamtéž, s. 62. 

153 Tamtéž, s. 109. 
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nevědoucího vědění: do vlastní metafyziky nevkročil. To učinil až Platón 

tím, že podal výklad zkušenosti svobody (a transcendence) pomocí 

zvláštního systému pojmů.“154 

 

Zatímco naše zkušenost s okolními jsoucny je pasivní, je to 

zkušenost, kterou máme, které jsme vystaveni, je zkušenost svobody 

jejím opakem, je zkušeností aktu, jednání, spontaneity.155 Jejím jádrem 

je pro Patočku schopnost vztahovat se k celku tak, jak ji odhaluje 

Sókratovo tázání, které se neptá po žádném částečném smyslu, ale po 

areté, tj. po dokonalosti člověka vůbec, po tom, co má veškeré jeho 

jednání uvádět v celek. Něco takového umožňují „negativní“ zážitky 

úzkosti nebo nudy vzaty v jejich existenciálním smyslu, v nichž se 

veškerá nitrosvětská zkušenost stává nicotnou. Zkušenost svobody je 

proto v posledku zkušeností transcendence, zkušeností odvratu od světa: 

 

„Celý Platonismus stojí na tomto bodě, na této zkušenosti, že člověk 

není předmět, nýbrž jeho podstatu že tvoří tato dialektika vnitřního 

života, dialektika sebepřekonávání.“156 

 

Nicméně, a v tom se v tomto období rozevírá propast mezi Platónem 

a Sókratem u Patočky, Platónův omyl dle Patočky spočívá v tom, že 

zkušenost transcendence zaměnil za věčné jsoucno. Platón se 

v Patočkově interpretaci ukazuje jako ten, kdo „pokazil“ původní 

filosofickou intuici a zapříčinil dva tisíce let metafyzického bádání, které 

stálo na principiálním omylu.157 Navzdory tomu je v platonismu původní 

zkušenost svobody dle Patočky zachována v pojmu chórismu: 

                                       

154 Patočka, Jan. Negativní platonismus, s. 324. 

155 Patočka, Jan. Negativní platonismus, s. 322. 

156 Patočka, Jan. Platón, s. 227. 

157 Srov.: „Fundamentální záměna transcendentního a nejsoucího bytí za věčné jsoucno, 

záměna, která souvisí s důležitým chápáním jsoucího jako trvalého; tak se za životní 

sílu transcendence, která není položena předmětně, podsunuje svět sice harmonický 
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„Jinými slovy, tajemství chórismu je totéž, co zkušenost svobody: 

zkušenost distance vůči reálním věcem, smyslu nezávislého na 

předmětném a sensuálním, který získáváme obrácením původního 

‚přirozeného‘ směru života, zkušenost obrození, druhého narození‘, 

vlastní všemu duchovnímu životu, známá člověku náboženskému, 

zasvěcenci umění a v neposlední řadě filosofovi.“158  

 

V tomto případě je nutné vidět, že zkušenost trascendence je u 

Patočky již zde deontologizována. Není to transcendence k něčemu 

transcendentnímu (idea u Platóna), ale akt transcendence samotné. 

Jedná se o vlastně o Patočkovu snahu reinterpretovat ve světle 

Sókratovsko-platónské nauky fenomenologickou epoché. Negativita není 

myšlena Patočkou jako naprosté zrušení vztahu ke světu, ale spíše jako 

zdržení se soudu, vyřazení teze světa, ale bez husserlovské redukce na 

vědomí, byť transcendentální. Epoché je tedy Patočkou reinterpretována 

skrze pojem chórismu, který uniká jak metafyzickým implikacím 

Platónovy nauky, tak i problémům fenomenologické redukce. Idea pak 

reprezentuje Patočkovi „zkratku“ chórismu a slouží jako nástroj 

upomenutí na snadno přehlédnutelnou zkušenost transcendence bez 

trascendentního obsahu. Takto pojatá idea, svoboda, je vztahem člověka 

k sobě samému, který otevírá transcendentní svět historické existence.159 

Toto volání k odpovědnosti, které znamená rovněž otevření mravně-

politické dimenze, nachází v různých projevech lidského jednání a tvorby 

svůj pozitivní pól. Filosofie, umění, věda a další představují různé 

                                       

‚duchový‘, ale strnulý, za historičnost sokratovského boje proti životnímu úpadku 

nastupuje nápodoba věčného jsoucna.“ (Patočka, Jan. Negativní platonismus, s. 310.) 

158 Patočka, Jan. Negativní platonismus, s. 328. 

159 Zde vycházím z analýzy Patočkova pojetí svobody Émilie Tardivel, které je pro mou 

práci určující. Srov.: Tardivel, Émilie. La Liberté au Principe: Essai sur la Philosophie de 

Patočka. Paris: Vrin, 2011, s. 23-108. 
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odpovědi na tento apel, jako historické projevy lidské svobodné aktivity, 

lidského jednání „lidská svoboda není nic jiného než druhá stránka 

transcendence ideje“160, její pozitivní pól. Filosofie, věda, umění proto 

představují různé formy péče, starosti o duši, nakolik rozumíme duši ve 

výše naznačeném smyslu. 

Zatímco koncem 30. let, jak jsem ukázal, je Patočkovo pojetí ideje 

pozitivní, tj. vztah k celku je dán konkrétní ideou symbolu, systému 

apod. a dějiny samotné jsou totožné s řádem idejí jako místem geneze 

smyslu, je Patočka v 50. letech subtilnější. Dějiny a řád idejí, v 50. letech 

spíše jedné Ideje, jsou odlišeny. Geneze smyslu se i nadále odehrává 

v dějinách, ale už nikoli jako polemos různorodých celkových perspektiv, 

životních smyslů, ale jako odpověď na apel transcendence. Dějiny jsou 

umožněny ideou, jako tím, co otevírá sílu distance a umožňuje tak 

povznést se nad věčnost okamžiku a vztahovat se k minulému a 

budoucímu, k nejsoucímu. Nikoli představa systému, celku, symbolu, 

které už jsou konkrétním způsobem vztahování se k celku, ale síla 

distance a jinak už nic, tedy síla negativní ideje, otevírá náš vztah k celku. 

Patočka tak odhodil zbytky pozitivní metafyziky Bergsonovy a ve svém 

pojetí svobody se přiklonil k Heideggerovi, byť tento příklon není 

bezvýhradný. 

Jak už jsem naznačil, u Patočky je otázka po bytí možná jedině 

v souvislosti s vědomím provinilosti. Teprve na tomto základě získává 

člověk povědomí o celku zjevování. Ontologie a metafyzika jsou provázány 

u Patočky s etikou. Proto je i pojetí starosti u Patočky jiné, než jak je 

tradičně nacházíme u Heideggera. V Bytí a čase je starost ontologickým 

určením pobytu, který „je především a většinou u obstarávaného 

světa“161. Pobyt je „toto rozptýlení“162. U Heideggera pobyt vždy už odpadl 

                                       

160 Patočka, Jan, Negativní platonismus, s. 381. 

161 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 209. 

162 Tamtéž, s. 209. 
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od sebe samého a propadl světu, v němž se starost rozptyluje. Naproti 

tomu se Patočka svým důrazem na mravní dimenzi obrací ve svém 

pochopení starosti k sókratovsko-platónskému pojetí péče. Souhlasím 

s Philippem Merlierem v tom, že Patočkovo pojetí péče nebo starosti 

navazuje na Sókratovské epimeleia, kterému odpovídá spíše německé 

pflegen (ošetřovat) než sorgen (strachovat se).163 Epimeleia je výzvou k žití 

jednotnému a koncertovanému a má opačný význam než u Heideggera. 

Epimeleia neznamená pohyb ven do světa, ono upadání a rozptýlení, ale 

naopak odvrat, usebrání, koncentraci, ohyb, reflexi. Jestliže Heidegger 

nechce odpadání pobytu od sebe sama přiřknout žádné hodnocení, 

protože by se jednalo „o nesprávné pochopení ontologicko-existenciální 

struktury upadání“164, je Patočka přesvědčen o opaku. Dvojice 

autenticita a neutenticita, v kterou se štěpí modality existence, podle 

Patočky svědčí naopak o tom, že metafyzika je možná teprve společně 

s položením mravní otázky. Bez mravní otázky není metafyzika možná. 

Vždyť „před morální zkušeností je (lidský, pozn. J. J.) život, pakliže není 

dirigován vyššími než lidskými silami, pouhým omylem“165. Je to život 

neproblematický, spokojený ve své bezprostřednosti. Je to život v omylu, 

který teprve skrze poznání dobrého a zlého, prohlédá  transcendenci bytí.  

Řečeno jednou větou: Patočkovo vlastní myšlení se rodí spíše z platónské 

interpretace Heideggera než z heideggerovské interpretace Platóna. 

 

1.5 Sókrates a Platón v 70. letech 

Třetí období Patočkova rozvrhu filosofie dějin tvoří spisy ze 70. let. A právě 

v textech Doba poevropská a její duchovní problémy166, Evropa a doba 

                                       

163 Merlier, Philippe. Patočka: Le soin de l’âme et l’Europe. Paris: L’Harmattan, 2009, 

s. 127- 130. 

164 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 209. 

165 Patočka, Jan. Sókrates, s. 116. 

166 Patočka, Jan. Doba poevropská a její duchovní problémy. In Péče o duši II. Praha: 

OIKOYMENH, 1999, s. 29-44. 
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poevropská a Platón a Evropa se stává "péče o duši" explicitním 

východiskem Patočkových úvah o filosofii dějin. 

V Evropě a době proevropské vychází Patočka v analýze úpadku 

Evropy od úvah anglického historika Barraclougha. Co z tohoto záznamu 

vyplývá, je nový stupeň techniky, který nejprve dovedl Evropu k moci, ale 

zároveň vyvolal nové procesy, jako demografický růst a vznik masové 

společnosti. Po válce už nehraje Evropa jako politická a duchovní moc 

hlavní roli, stále více se o slovo hlásí také jiné, mimoevropské 

demografické a politické kolosy, jejichž požadavky a problémy určují svět 

dneška a zítřka.167 A Patočka pokračuje sám ve výčtu symptomů úpadku, 

počínaje úpadkem evropských jazyků, vyjma angličtiny a ruštiny, zkázou 

klasického vzdělání a klasických jazyků, které tvořily duchovní tmel 

veškerého evropanství. Je to i ústup specificky evropských vědních oborů 

jako filosofie nebo historie. 

Kromě Barracloughova empirického záznamu úpadku Evropy, 

odvolává se Patočka ještě na pocit doby, který vidí vyjádřen v Ionescově 

řeči při zahájení Salcburských her:  

 

"Hluboká bezradnost a neschopnost postavit se na něco jakýmkoli 

způsobem pevného. V 19. století měli lidé, říká Ionesco, ještě pocit, že 

mohou nějak dirigovat svoje osudy, že lidstvo může ovládat svoje 

záležitosti. Tento pocit nás úplně opustil, my žijeme v pocitu právě 

opačném – že cosi nás unáší; a to, co nás unáší, že je rozporné, takové, 

že nám brání zaujmout jednoznačný postoj, nevíme, co chceme, nikdo to 

neví."168 

 

Právě na pozadí této krize se Patočka snaží o výklad toho, co je 

evropským dědictvím, z čeho Evropa vyrostla. Patočka v těchto svých 

úvahách navazuje na Husserlovu Krizi a vychází z jeho tvrzení, že jádrem 

evropské tradice je nahlédnutí. Nicméně Patočka chce tento princip, jak 

                                       

167 Patočka, Jan. Evropa a doba poevropská, s. 86. 

168 Patočka, Jan, Platón a Evropa, s. 153. 
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sám zmiňuje, dovést mnohem dál. Jak už jsem napsal výše, jde Patočkovi 

v tomto období rovněž o nový druh subjektivity i fenoménu. Proto, 

vycházeje z Husserlova principu nahlédnutí, chce jej Patočka zároveň 

překročit směrem k tomu, co nazývá nikoli pouze fenomenologií, ale 

fenomenologickou filosofií, tj. takovým uvažováním, které se nezastaví jen 

u fenoménů a jejich deskripce, ale z těchto fenoménů se bude pokoušet 

vyvodit metafyzické důsledky.169 Kritiku a snahu o překročení 

fenomenologického pojetí fenoménu a subjektu Patočka rozvíjí 

v uvedených textech na pozadí výkladu evropských duchovních dějin 

jako dějin vzešlých z problému zjevování: 

 

„Proto chceme nejprve ukázat, že tato koncepce, problém zjevování 

a zjevnosti, je od začátku půdou vší reflexe evropských lidí o jejich situaci 

a je jí ve zvláštní podobě. Tam, kde reflexe začíná, kde je filosofie ve stavu 

zárodečném, nikoli ještě zrozená, nýbrž abychom tak řekli, krátce před 

narozením, už tam je tento náš základní problém, už tam proniká. 

Proniká ve formě před-reflexe, kterou je mýtus – nebo alespoň určité 

zvláštní a typické mýty. Řecká prafilosofie, o které budeme muset mluvit, 

a celá řecká filosofie mají mýtický rámec."170 

 

Už v mýtu se podle Patočky ukazuje člověk jako bytost žijící v 

nahlédnutí, to je prasituace, kterou mýty vyjadřují. Proto je mýtus 

zároveň rámcem nejstarší řecké filosofie, která z tohoto původního 

nahlédnutí podle Patočky vzejde. Úloha mýtu pří vzniku filosofie je 

nicméně podle Patočky dvojzačná. Mýtus na jedné straně totiž vzniku 

filosofie brání, na druhé jej umožňuje. Mýtus napomáhá podle Patočky 

                                       

169Srov.: „Kdežto to, co jsem vám teď pověděl, to je určitá fenomenologická filosofie. 

Fenomenologická filosofie se od fenomenologie liší tím, že nechce jenom rozbírat 

fenomény jako takové, nýbrž chce z toho vyvodit také důsledky, chce z toho vyvodit 

důsledky, jak se říká, metafyzické, to znamená ptát po vztahu mezi fenoménem a 

jsoucnem.“ (Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 177). 

170 Jan Patočka. Platón a Evropa, s. 185. 
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vzniku filosofie právě tím, že je vztahem ke zjevování, že je vztahem k 

celku a zároveň tím, že je zpočátku prostředkem, kterým se filosofie 

vyjadřuje. Nicméně tento vztah je oslabován minulostní a pasivní formou, 

kterou Patočka mýtu přisuzuje. Mýtický svět je svět, který je takový, jaký 

je, protože se věci tak udály v dobách héroů. Současnost je pro mýtus jen 

výsledkem této doby. K mýtu patří podle Patočky rovněž určitý druh 

pasivity. Zjevování, oblast jasnosti, to je věc bohů, která lidem nenáleží, 

ale do které vždy tak trochu pokoutně pronikají a jsou za to následně 

potrestáni. Mýtus také nemá vypracovaný rozdíl mezi zjevností věcí a 

zjevností celku a obě roviny mu splývají. Božské moci nejsou totiž jen 

silami, které zodpovídají za zjevování, ale i tím co se zjevuje: po obloze 

putuje Helios, v horách fouká Boreas apod. 

Nejstarší řecká filosofie podle Patočky staví na tomto mytickém 

základě, ale se dvěma rozdíly. Prvním je přesun z minulostní dimenze do 

přítomnosti. Filosofie vzniká z údivu nad dramatem zjevování, thauma 

arché tés sofias. Filosof není v Patočkových očích pouhým podílníkem na 

tom, jak se svět odhalil v minulosti pod vládou bohů, ale naopak on sám 

je přiveden přímo k dramatu zjevování, jak naznačuje jeden z nejstarších 

dochovaných zlomků: 

 

 

 "Nuže já ti teď povím – a slovo, jež uslyšíš, podrž –, 

 které lze jenom cesty si mysliti zkoumání všeho: 

 jedna cesta, že jest a že vůbec nebytí není, 

 dráha to přesvědčení, neb ono provází pravdu (aléthein); 

 druhá pak cesta, že není a že je nebytí nutné.171 

 

V nejstarší řecké filosofii nacházíme rovněž podle Patočky u 

myslitelů jako Anaximandros, Hérakleitos, ale i Parmenidés vědomí o 

rozdílnosti mezi tím co se ukazuje, světem jevů, který je proměnlivý, a 

                                       

171 Parmenidés. ZL. B2 a 3 z Prokla, Klementa aj. In Zlomky předsokratovských 

myslitelů. Praha: Akademie věd a umění, 1944, s. 56. 
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ukazováním samotným, jako všeobecným principem apeiron, logos, to 

eon. Jsou zde tedy rozlišeny dvě úrovně, úroveň zjevování a toho, co se 

zjevuje, které v mýtu ještě nerozlišeně splývají. 

Navíc odpovědnost za zjevování už není na rozdíl od mýtu zcela v 

rukou bohů, ale člověk k němu proniká vlastní silou: 

 

 „Do očí bilo, jak hnusně pověra dusná 

 dusila lidský život a tiskla ho k zemi; 

 její hlava se šklebila z oblastí nebes, 

 hrozivým pohledem stíhajíc smrtelné tvory –  

 až přišel Řek, jenž první smrtelné zraky  

 na ni se osmělil upřít a první jí čelit. 

 Věhlas bohů ho neodstrašil, ni blesky, 

 ni hromem hrozící nebe, jež urputnou vůli 

 mu naopak ponouklo v duši tím víc, aby toužil 

 přírodní brány a závory prolomit první. 

 Dosáhla svého ta bujará duševní síla; 

 daleko překročil ohnivé ohrady světa 

 a proputoval svým rozumem nesmírný vesmír.“172 

 

A především tento vztah ke zjevování už není ve filosofii pochopen 

jako prokletí, ale jako lidské privilegium. 

V této perspektivě řecké filosofie, je lidský život podoben životu 

bohů, protože společně s nimi je člověku umožněno poznání. Život lidský 

se tak liší jen kvantitativně, svou délkou, ale nikoli kvalitativně od života 

bohů. 

Všechny tyto momenty jsou vyjádřeny podle Patočky u řeckých 

myslitelů v pojmu duše, v péči o duši, tak jak se ukazuje zejména u 

Platóna a Démokrita. Pod pojmem "péče o duši" se tak v textech ze 70. let 

u Patočky spojují všechna témata, která jsem doposud na pozadí jeho 

                                       

172 Carus, T. Lucretius. De rerum natura I. Přel. J. Nováková. Praha: Svoboda, 1971. 

Citováno In Patočka, Jan. Platón, s. 122-123. 
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úvah o filosofii dějin sledoval. Pojem duše vyjadřuje lidskou svobodu jako 

lidskou excentričnost, schopnost vyvázat se z přirozeného nedějinného 

světa a nahlédnout celek. Svoboda tak zakládá lidský vztah ke zjevování, 

k pravdě, alétheia, který je založen, alespoň podle Patočkova výkladu 

mýtů, na poznání dobrého a zlého, jako vědomí problematičnosti lidského 

postavení v celku zjevování. Je-li ale přítomné vědomí o problematičnosti 

vědomí viny, „pak se člověk vypravil na dalekou cestu, na kterou dosud 

nevstoupil, na cestu na níž je možná leccos získat, ale na níž rozhodně se 

dalo též mnoho ztratit. Je to cesta dějin"173. 

 

Je zjevné, že v Patočkově myšlení se všechny tyto momenty 

vzájemně podmiňují a není možné oddělit jeden od druhého. Se svobodou 

přichází dějiny, vědomí o pravdě, vztah ke zjevování a mravní svět. 

V pojetí "péče o duši", jak byla historicky tematizována Démokritem 

a Platónem, dává nakonec Patočka za pravdu Platónovu pojetí, protože: 

 

 „Démokritos ve své morálce pravdivosti je zároveň hlasatelem 

jakéhosi intelektuálního sobectví, intelektuální izolace. On varuje před 

tím, aby se ten, kdo chce mít čistou duši, pouštěl do praktických 

záležitostí, aby zakládal rodinu, aby měl péči o potomstvo, a když už to 

musí být, tak raději adoptovat než mít vlastní děti a rovněž tak nesnažit 

se vyniknout v obci.“174 

 

Patočkova interpretace představuje Démokrita jako toho, kdo, 

tematizoval jen negativní moment svobody, zkušenost chórismu. 

Démokritovi chybí „druhá stránka transcendence ideje“, kterou je lidská 

zkušenost svobody jako činu, který patří k negativnímu momentu stejně 

jako druhá strana mince. 

                                       

173 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 40. 

174 Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 220. 
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Rozdíl Démokritos - Platón, jak je Patočkou vykreslen, nápadně 

připomíná rozdíl Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie a jejich pojetí 

reflexe. Zatímco Husserlovo pojetí "péče o duši" je svou intelektuální 

izolací a kontemplativním charakterem reflexe blízké motivům 

démokritovským, je heideggerovská koncepce historicky angažované 

reflexe bližší, nikoli však samozřejmě totožná, platónskému pojetí péče o 

duši, alespoň tak, jak jej prezentuje Patočka. Platónsko-sókratovský 

rámec, z kterého Patočka vychází, nicméně doplňuje nedostatky obou 

Patočkových vzorů. Zdrojem řecké filosofie a zvláště Platóna je, jak jsme 

viděli, podle Patočky z lidská mravní krisis, prvotní zmatek. Člověk se 

nezná a jeho hlavním úkolem je poznat sám sebe a své místo ve světě v 

celku zjevování. Druhý moment se skrývá v objektivním náhledu řecké 

filosofie. Fysis nejstarších myslitelů, Platónský svět idejí a chórismos, 

jsou oblastmi, ke kterým má člověk sice přístup, ale které nevlastní, spíše 

naopak. Člověk a lidská duše jsou v těchto kosmologických rozvrzích 

pouhým momentem celkové struktury zjevování. Jestliže se Patočka v 70. 

letech vrací k Platónovi, činí tak proto, aby oživil a znovu tematizoval 

zkušenost duše v novodobém kontextu. Tato zkušenost pak, jak se 

domnívám v návaznosti na Patočkův výklad, má tři hlavní momenty. 

Prvním je svoboda, pohyb transcendence, který, jak jsem se snažil 

ukázat, vede k otevření mravní dimenze. Tento druhý moment nazývám 

krisis. Posledním momentem ve zkušenosti duše je fysis - nevlastnický 

poměr člověka k základu zjevování. 

Péče o duši tak v posledku pro Patočku znamená neustálé otevírání 

reflexe na lidskou situaci, neustálou snahu o vytrvání a udržení se u 

otázky, apelu, který nám klade transcendence fenoménu. Je to pružnost 

a otevřenost, pokorné vědomí odpovědnosti před tváří to heteron, kterým 

je aletheia, zjevování: 

 

„Péče o duši odemyká pojem duše, jenž po tomto vyjasnění 

poskytuje přístup ke všem ostatním dimenzím filosofického myšlení a 

tázání. Péče o duši se vůbec děje tázajícím se myšlením. Toto tázající se 
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myšlení má formu zkoumajícího rozhovoru, který je sice obvykle rozdělen 

mezi dvě osoby, ale může probíhat i uvnitř duše samé.“175 

 

Péče o duši nás neustále vyzývá k tomu, aby se naše svoboda 

probudila ke své vlastní otázce. 

Snažil jsem se ukázat, že základní momenty lidské situace, 

zůstávají v Patočkových úvahách o dějinách stejné a mění se především 

jejich konkrétní obsahové naplnění v návaznosti na filosofické 

východisko, které Patočka v daném období akcentuje. Ve 30. a první 

polovině 40. let je Patočkovo myšlení o člověku v dějinách vymezeno 

Heideggerovskou dvojicí autenticity a neautenticity, přičemž lidskou 

svobodu pojímá Patočka pozitivně, po vzoru Bergsonova „élan vital“. 

Od druhé poloviny 40. let až do konce let 50. jsme svědky Patočkova 

překročení obou inspiračních zdrojů předchozí periody. Patočka 

překračuje Heideggera směrem k Sókratovi a Platónovi a dvojice 

autenticity a neautenticity je nahrazena mravní dvojicí dobré a zlé. Tím 

se rovněž dostává do popředí pojem duše jako alternativy k modernímu 

pojmu subjektu. Bergsonova filosofická inspirace je naopak překročena 

směrem k Heideggerovi. Patočka klade v tomto období důraz na pojetí 

svobody jako aktu transcendence bez transcendentního obsahu. Tuto 

myšlenku Patočka ve zkratce vyjadřuje jako negativní pojetí ideje. Vrchol 

pak představují formulace ze 70. let, kde v úvahách o zkušenosti duše 

jako základu evropské kultury Patočka spojuje všechny předchozí motivy 

svého myšlení v kontextu fenomenologické tématiky zjevování a snahy o 

rozvinutí tzv. fenomenologické filosofie. 

V následující části se pokusím ukázat, že Patočkova snaha o 

reformulaci problematiky subjektu a fenoménu vede k nutnosti jiného 

uchopení estetické zkušenosti. Především se ale pokusím ukázat, v jakém 

poměru je umění ve vztahu ke zkušenosti duše, tj. lidské transcendenci 

                                       

175 Patočka, Jan. Evropa a doba poevropská, s. 126-127. 
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a jejím momentům krisis a fysis, a nakolik lze o umění v intencích 

Patočkova pojetí prohlásit, že je „péčí o duši“. 
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2 Umění 

 

2.1 Řeč a jazyk 

Začínám-li část věnovanou umění výkladem o Patočkově pojetí řeči a 

jazyka, činím tak ze dvou důvodů. První vyplývá z rámce, ve kterém 

otázku umění u Patočky sleduji. Tím rámcem je Patočkovo pojetí duše 

jako zkušenosti transcendence, která otevírá dimeze krisis a fysis. K této 

zkušenosti patří u Patočky i neustálá možnost duši ztratit. Z toho důvodu 

je také nutné neustále pečovat o její udržení. V tradici, na kterou Patočka 

navazuje a která sestupuje až k Sókratovi a Platónovi, představuje hlavní 

prostředek péče o duši logos. Duše sama má u Platóna řečovou 

strukturu176 a právě v dialogu se sebou nebo s druhými se odehrává 

neustálé zkoušení, které tuto zkušenost neustále aktualizuje. 

Druhý důvodem je Patočkovo tvrzení ze stati Spisovatel a jeho věc, že 

„každé jiné (rozuměj jiné než literární, pozn. J. J.) umělecké dílo tvoří 

předměty procházející nezbytně též slovesnou interpretací“177. Umění má 

proto v Patočkových očích „logickou“ podstatu. Právě v řeči, kterou umění 

používá, je šance nalézt zdroj jeho odlišnosti od vědy a filosofie a 

specifický charakter estetické zkušenosti. Z těchto důvodu zdá se mi 

opodstatněné přiblížit se k umění právě přes problém jazyka a řeči. 

 

2.1.1 Umění ve 30. a 40. letech178 

Problém jazyka umění a jeho odlišnosti od vědy a filosofie najdeme už ve 

30. a 40. letech v textech Přirozený svět jako filosofický problém, O 

                                       

176 Srov.:  Špinka, Štěpán. Duše a zlo a v dialogu Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2009, 

s. 12. 

177 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc; Češi I. Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 292.  

178V této kapitole využívám mého článku: Josl, Jan. Patočkova raná filosofie umění. 
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mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu (1941)179 a 

Fragmenty o jazyce (1942)180, které všechny obsahují střípky Patočkovy 

teorie jazyka a řeči (která je vnější podobou jazyka). Nejobsáhleji pak 

Patočka pojednává o jazyce na konci Přirozeného světa, kde načrtává 

teorii geneze jazyka. Pro vznik jazyka zde Patočka uvádí tři podmínky. 

První podmínkou je apercepce druhého. Nicméně ta sama o sobě nestačí 

k vysvětlení vzniku řeči. Druhou podmínkou je lidské vědomí o celku, tj. 

skutečnost, že člověk nejen je ve světě, ale má svět. Ovšem ani tato 

podmínka společně s první není podle Patočky dostačující pro vznik 

jazyka. I zvíře má svůj svět. Rozdíl proto spočívá podle Patočky, a to je 

třetí podmínkou, ve způsobu, jakým se člověk na rozdíl od zvířete vůči 

světu chová. Lidský vztah ke světu je svobodný.181 Jedině na základě 

svobody „je potřebné a nutné užití značek, jež nahrazují ve své snadné a 

bezprostřední dispozici obtížně a zčásti jen vzdáleným prostředkováním 

disponovatelné jsoucno samo“182. Teprve svoboda pro Patočku 

představuje nutnou podmínkou pro vznik jazyka. Spojíme-li tyto tři 

podmínky dohromady, lze konstatovat, že jazyk je pro Patočku projevem 

našeho společného svobodného vztahování ke světu: 

 

„V lidském sdělování není předpokládána pouze úzká présentní 

situace, nýbrž presentní situace v celkové [perspektivě pozn. J. J.], kterou 

je posléze bytí na světě; celý svět je předpokládán se vším svým 

bohatstvím dimenzí, se všemi svými kategoriemi, a v něm jako centrum 

soužití s druhými konkretizované v aktuální situaci.“183 

 

                                       

179 Patočka, Jan. O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu. In Umění a 

čas I. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 62-71. 

180 Patočka, Jan. Fragmenty o jazyce. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 2004, 100-

103. 

181 Srov.: Patočka, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 237. 

182 Tamtéž, s. 238. 

183 Tamtéž, s. 233. 
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Nejinak přistupuje k jazyku Patočka i v textech O mnohoznačnosti 

jednoznačnosti filosofického texu a Fragmenty o jazyce z let 1941-1942. I 

v nich má jazyk svůj původ v lidské svobodě. Právě z ní vyvěrá 

významotvorná funkce jazyka. Zatímco zvířeti je význam věcí diktován 

okolím, člověk ve své limitované svobodě rozevírá celé pole možností a 

významů, které do značné míry ovládá: 

 

„Tento horizont je celé pole našich možností, našich cílů s jejich 

často nepřehlédnutelným a ponorným sřetězením, pole, v němž jsou 

určité uzly a meze, touhy a naplnění, bližní a smrt. Teprve celá tato 

souvislost, celý tento živý, fungující systém životních vztahů vytváří naši 

soustavu významů, a je tedy u pramene jazyka.“184 

 

V jazyce je proto vždy přítomen celek, který jazyk sám nedovede 

vyjádřit. Toto nevyslovitelné, co je však vždy v jazyce přítomno, jsou 

základní moci tvořící svět. Prvotní význam jazyka proto tvoří pro Patočku 

„osvětlený svět“185.  

Na tomto společném základě, pak vyrůstají teprve speciální jazyky 

věd a filosofie. Jazyk vědy se pokouší o přesnou výrazovou soustavu, 

nicméně zůstává podle Patočky na úrovni věcí ve světě. Naopak filosofický 

jazyk vystupuje mimo svět, mimo řeč samu. Filosofie je pro Patočku 

reflexí na řeč, logos jako na oblast, ve které je uloženo předteoretické 

členění světa (svět i jazyk představují oblast významů a horizont 

možností). A právě z reflexe na běžnou řeč povstává veškerá teorie a 

zpřístupňuje se nová říše ideálního.186 

Domnívám se, že v triádě věda, umění, filosofie, termín „osvětlený 

svět“ nejlépe vystihuje právě charakter uměleckého jazyka. Na základě 

textu Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, stejně jako na základě 

                                       

184 Patočka, Jan. O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu, s. 70. 

185 Patočka, Jan. Fragmenty o jazyce, s. 101. 

186 Patočka, Jan. Duch a dvě základní vrstvy intencionality, s. 297-298. 
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textu Duch a dvě základní vrstvy intencionality, můžeme totiž umění 

považovat za jednu z forem ducha, totiž za jednu z podob vědomého 

vztahování člověka ke světu, jakými jsou i věda a filosofie.187 Jestliže 

v textu Kapitoly ze současné filosofie (1936) Patočka píše, že „filosofie není 

theologie žádné mystiky, nýbrž sebevědomí určité životní formy“188, pak 

se domnívám, že totéž je možné říci i o umění.  

Charakteristiky umění, které vedou Patočku k tomuto zařazení 

umění mezi mocnosti ducha. V tomto ohledu je nesmírně cenný text O 

filosofii dějin (1940)189, který se věnuje problematice umělecké kritiky a 

nabízí tak vhled do Patočkova pojetí vztahu umění a recipienta. Hned 

v úvodu textu Patočka odlišuje stanovisko tvůrce a stanovisko kritika. 

Zatímco tvůrce je podle Patočky zaměřen na obsah díla, kritika se 

zaměřuje na „duševní a duchovní proces, jenž dílo nese a dává mu 

všechen život, a zjednává v něm jasno“190. Porozumění, která se odehrává 

na straně kritika nebo recipienta, může nabývat různé hloubky a 

jasnosti. Porozumění, které zůstává čistě na úrovni formální, zabývá se 

problematikou stylu, použitých prostředků a jejich přiměřenosti 

vzhledem k zamýšleným účinkům na diváka. Hlubší stupeň porozumění 

podle Patočky představuje kritika spatřující dílo v historických 

souvislostech své doby. Nejhlouběji pak jde kritika, která „dovede odhalit 

do posledních kořenů duchovní, uměleckou intenci a umístit ji do 

celkového pohybu lidského ducha“191. Jedná se o takové porozumění, 

které dovede vidět dílo v souvislosti těch nejpalčivějších otázek lidských, 

v nichž se artikulují nejzákladnější dimenze lidského světa. Příklad 

takovéto hluboké kritiky podává, domnívám se, sám Patočka v textu 

                                       

187 Srov.: Patočka. Jan, Několik poznámek o pojmu „světových dějin“, s. 49. 

188 Patočka, Jan. Kapitoly ze současné filosofie, s. 97. 

189 Patočka, Jan. O filosofii dějin, s. 107-115. 

190 Patočka, Jan. O filosofii dějin, s. 107. 

191 Tamtéž, s. 108. 
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Symbol země u K. H. Máchy (1944)192. V uvedeném textu Patočka 

ukazuje, že v návaznosti na německou romantiku ovládá Máchovo 

myšlení až mytologická jednota protikladů světla, tmy, slunce a země. Za 

vrchol Máchovy symboliky pak Patočka považuje symbol země. Zemi je 

nutno na základě Patočkovy intepretace básně Noc pochopit jako matku-

zemi, jejíž podstatou je „že nicota je v samém srdci bytí“193. Matka-země 

je věčné ničení a tvoření, která je v souladu se samou podstatou času.194 

Protipólem k zemi je symbol světla, slunce, charakteristický podle 

Patočky pro otčinu, budoucí vlast, kde vládne král-otec. Tato země je zemí 

božskou, zemí ideálů. Mezi těmito protiklady pak rozpíná se lidský život. 

Jeho první období, období rozpuku a nekritické víry v ideály, stejně jako 

dobu nevědomí o lidské zapletenosti do protikladů, symbolizuje podle 

Patočky u Máchy motiv dětství. Naopak období reflexe a uvědomění si 

tragického postavení lidské existence v sobě shrnuje symbol jinošství. 

V tomto rámci hledá Mácha podle Patočky odpověď na otázku smrti a 

života po smrti 

Patočkova intepretace Máchy vskutku vede až k tématům lidské 

smrtelnosti a vědomí o ní, stejně jako k tématu lidského vztahu 

k božskému a motivům země a nebe, které určují rámec lidského světa. 

Jedná se o témata, která jsou určujícími pro mýty, z kterých vyrostla 

západní tradice a které se později, především v 70. letech, stanou 

Patočkovými oblíbenými příklady, mám na mysli mýtus o Gilgamešovi, 

biblický mýtus o stromu vědění nebo mýtus o Oidipovi. V Patočkově 

intepretaci je Máchovo dílo oživeno rozuměním jeho kritika, který si skrze 

něj uvědomuje sám sebe jako součást celku tvořivého pohybu dějin a tuto 

zkušenost ve svém textu předává dál. Na příkladu Patočkovy interpretace 

Máchova díla ze 40. let tak vidíme, v jakém smyslu lze hovořit o umění 

jako o sebevědomí určité životní formy. V procesu kritické recepce 

                                       

192 Patočka, Jan. Symbol země u K. H. Máchy. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 

2004, s. 104-124. 

193Tamtéž, s. 120. 
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uměleckého díla, totiž dochází v oživení základních otázek lidského života 

i k reflexi základních dimenzí strukturujících svět člověka. 

Umění však nepředstavuje sebevědomí určité životní formy jen 

v procesu recepce, která je svým rozuměním oživuje, ale projevuje se jako 

sebeuvědomění i v procesu tvorby. O práci spisovatele hovoří Patočka 

v textu Česká vzdělanost v Evropě (1939)195. Co tedy Patočka od 

spisovatele (umělce) očekává?  

 

„Skoro zmizel pojem spisovatelské práce, té práce, která neváhá 

zjev, jímž se zabývá, podrobovat mnohostranné ideové a materiálové 

analýze, práce, jež ospravedlňuje spisovatelův nárok na mravní 

vůdcovství ve společnosti, činíc z něho mluvčího jejích vážných problémů, 

mluvčího, který se neřídí abstraktními schématy a politickými nebo 

estetickými hesly, nýbrž je samostatným myslitelem. Pravá literární práce 

musí být založena na vážném studiu, na nejvyšších nárocích na sebe 

v oboru vzdělání a na naprosté pokoře vůči věcem, na sebezapření.“196  

 

A v textu Co je vidění (1935)197 Patočka zase zmiňuje, že „vizuální 

styl dovede uvědoměle razit a pěstit umělec ve shodě s duchovním řádem 

své bytosti […] ve shodě s duchovním řádem své doby“198. Umělecká 

práce má tedy v Patočkových očích podobu vědomé, analytické práce. Je 

zjevné, že umělec, aby dostál těmto nárokům, musí zaujímat k věcem jiný 

než běžný postoj. Umělcova atituda je v souladu s Patočkovou 

charakteristikou vzdělance, který „nedává se strhovat, a co nejméně 

ovládat; má vždy určitou rezervu, která mu umožňuje státi nad lidmi, 

                                       

195 Patočka, Jan. Česká vzdělanost v Evropě. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 

2004, s. 27-52. 

196 Tamtéž, s. 36-37. 

197 Patočka, Jan. Co je vidění? In: Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 11-13. 
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uvažovat o nich, posuzovat je, jak se říká, objektivně, ve skutečnosti 

z hlediska vyšších souvislostí hlubšího významu“199. 

Jak z těchto zmínek o práci umělce a charakteru vzdělaného 

člověka vysvítá, umělec je v reflexivním postoji ke všem základním 

mocem, jež ovládají lidský život a svět. 

Skutečností však je, že ne každý umělec dosahuje takové úrovně. 

Patočka se například kriticky vyjadřuje o stavu české předválečné 

literatury a poznamenává, že „formální požadavky stouply, byť nikoli 

požadavky na formu ve smyslu hlubokém, odrážejícím metafyzickou 

historii osoby“200. I umělcova činnost má zřejmě v Patočkových očích, 

stejně jako kritika, různé stupně jasnosti. Zatímco Čapek, Langer, Kopta, 

Olbracht ani Majerová nejsou dle Patočky s to opravdu hluboké umělecké 

práce, výjimkou je mu Durych, jehož román Bloudění Patočka vysoce 

oceňuje. 

Jak se ukazuje, klade na umělcovu práci Patočka nemalé 

požadavky, které nejsou daleko od nároků, které jsou očekávány od 

filosofa. Chtěl bych se proto zaměřit na rozdíly, které jsou v tomto období 

mezi filosofií a uměním jako dvěma sférami ducha. Texty, ve kterých se 

vyskytuje explicitní rozlišení filosofie od umění, jsou: Několik poznámek o 

světské a mimosvětské pozici filosofie (1934)201, Myšlenka vzdělanosti a 

její dnešní aktuálnost (1938)202 a Filosofie výchovy (1938)203. V prvně 

jmenovaném textu se sice Patočka nevyjadřuje o umění, ale dozvídáme 

se, že filosofie, náboženství a věda se sice shodují ve svém vztahu k celku, 

ale vždy s jiným akcentem. Zatímco ve filosofii je vyjádřena možnost 

lidského vztahu k celku vůbec, náboženství zdůrazňuje pouze rozdílnost 

rovin, tj. partikulárního a celkového, a lidskou nedostatečnost vůči 

                                       

199 Patočka, Jan. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost, s. 20-21. 

200 Patočka, Jan. Česká vzdělanost v Evropě, Praha, s. 36. 

201 Patočka, Jan. Několik poznámek o světské a mimosvětské pozici filosofie. Praha: 
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202 Patočka, Jan. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost, s. 14-26. 

203 Patočka, Jan. Filosofie výchovy, s. 363-432. 
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transcendenci. Poslední ze zmíněné trojice, věda, je sice vztahem k celku, 

ale k celku jsoucího a jeho vztahů a zaměňuje poznání světa s poznáním 

obsahu světa. Filosofie zde vychází Patočkovi jako jediný ryzí druh vztahu 

k celku, protože věda je svedena celkem jsoucího a náboženství je spíše 

vztahem k rozdílu dvou úrovní s důrazem na jejich neredukovatelnost. 

Teprve ve filosofii se v Patočkových očích plně realizuje možnost lidského 

vztahu k celku.204 O čtyři roky později je již Patočka o něco smířlivější. 

Filosofii sice i nadále náleží charakter reflexe na celek lidského života, tj. 

na svět, a matematická přírodověda v její pozitivistické verzi stále 

představuje pro Patočku ten nejplošší druh vzdělání, ale po boku filosofie 

zmiňuje Patočka ještě uměleckou a historicko-politickou vzdělanost. Za 

obsah umění uvádí Patočka vytyčování životních cílů, hranic a božstev, 

která umění oživovalo v průběhu dějin, a to se týká i tvrdé reality, boha 

moderní doby, kterého sondují podle Patočkovy díla Cervantese a 

Shakespeara.205 

Kromě jistého rozdílu v obsahu mezi uměním a filosofií, který 

spočívá v odlišném akcentu a rozsahu, lze říci, že filosofie je obecnějšího, 

v záběru štědřejšího rázu, umění je pak paritikulárnější a konkrétnější, 

je zde i rozdíl v charakteru poznání uměleckého a filosofického. Už v textu 

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost hovoří Patočka o poetičnu 

jako o moci, která uchvacuje, očišťuje a staví vzory, zatímco filosofie 

objevuje.206 V textu Symbol země u K. H. Máchy pak nacházíme 

následující zmínku: 

 

„Básník a ten, kdo filosofuje, prožívají svět a myšlenky docela 

rozličně; oba sice snaží sestoupiti co nejhloub, až k samotným pramenům 

jsoucího, ale pro filosofa jest nejdůležitější, aby je co možná vyjasnil a 

                                       

204 Srov.: Patočka, Jan, Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie, s. 59, 

62. 

205 Srov.: Patočka, Jan. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost, s. 22. 
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vtělil v typické stanovisko ideové, kdežto básník je jimi strhován 

k vizím.“207  

 

A v podobném gardu se liší i poznání, které nachází v umění nikoli 

tvůrce, ale divák. 

 

„Tak jest například naprostá konečnost individuality, smrt jako 

neodvratný a věčný úděl člověka, dána nikoli úvahou, nýbrž ‚citem‘: 

člověk ‚cítí, že zhyne navždy‘, a právě v tom je charakter ‚sans réplique‘ 

tohoto poznání, poněvadž cit se nevyvrací.“208 

 

Ukazuje se tedy, že sebeuvědomění, ke kterému v umění jako ve 

sféře ducha dochází, ať už na straně umělce nebo recipienta, děje se ve 

zcela jiném živlu a jiným způsobem než ve filosofii. Zatímco filosofie je 

racionalistická, umění je symbolické a mytologické, filosofie diskutuje a 

objevuje, zatímco umění nabízí poznání jakožto prožitek, s kterým není 

možno se přít. Tento rozdíl má v posledku svůj původ právě v rozdílném 

jazyce, kterou filosofie a umění užívají.209 

Rozdíl filosofie a umění tak pro Patočku ve 30. a 40. letech spočívá 

v jazyce, který umění a filosofie používají. Oba jazyky vznikají jako 

důsledek lidského svobodného chování vůči světu. Umělec se ale svým 

metaforickým a symbolickým vyjadřováním odlišuje od filosofa, který 

využívá přesného pojmového a abstraktního jazyka210. Nicméně, přestože 

                                       

207 Patočka, Jan. Symbol země u K. H. Máchy, s. 104. 

208 Tamtéž, s. 116. 

209 Srov.: „Každá tvůrčí činnost má svůj speciální jazyk, který ovšem roste ze společného, 

všeobecného fondu. Že celý tento proces zmocňování se světa, celá tato specificky lidská 

tendence k životu v pravdě se musí obrážet v prostředcích, jichž člověk užívá 

k rozšiřování, zjemňování a prohlubování vyjadřovacích schopností, budiž jen 

naznačeno.“ (Přirozený svět jako filosofický problém, s. 256.) 

210 Srov.: „Smysl nitra, osudu, příběhu je conditio sine qua non literárního díla. Tento 

smysl nemůže nikdy být objektivní v tom významu, že by byl přímo vyjádřen; je nutno 
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je snaha o takové rozlišení filosofie od umění v Patočkových textech z 30. 

a 40. let přítomná, není Patočkova pozice v tomto ohledu zcela vyjasněna. 

V textu Úvod. O dvojím způsobu filosofování, Patočka připouští, že v rámci 

okruhu filosofie jsou dva možné přístupy. A zatímco tzv. filosofie systému 

pracuje s přesným pojmovým a abstraktním jazykem, filosofie 

„subjektivní“ naopak hovoří pouze mezi řádky, postrádá logickou jednotu 

a sugeruje tajemství namísto jasných a zřetelných myšlenek. Filosofové 

jako Pascal, Kierkegaard, Sókrates, zařazení Patočkou k této 

„subjektivní“ filosofii, jsou pak ti, jejichž filosofické dílo vždy leželo na 

hranici filosofie a literatury.211 To v čem nakonec rozdíl mezi uměleckým 

dílem a dílem filosofů „subjektivní“ filosofie spočívá, je, jak se 

domnívám,  základní rozlišení mezi uměním a filosofií, totiž, jak se 

pokusím ještě ukázat, v rozsahu pohybu transcendence, který je v obou 

případech přítomen, ale ve filosofii představuje radikální překročení 

světa, kterého není umění schopno. 

 

2.1.2 Umění v 60. letech 

Podstata rozdílu mezi vědou, filosofií a uměním, zůstává stejná i v 60. 

letech, ale rozvíjí se v kontext Patočkových úvah o literatuře a jazyku ve 

statích Spisovatel a jeho věc a Společenská funkce literatury. Jazyk 

představuje v těchto textech pro Patočku strukturu, která se vytváří na 

základě mluvních aktů. Jazyk tedy zprvu nevnímáme, ale procházíme 

skrze něj rovnou k situaci, na kterou řeč odkazuje a jíž je součástí:  

                                       

umělecké dílo vyložit, v tom jeho ráz symbolu.“ (Patočka, Jan. Je-li psychologie …. In: 

Fenomenologické spisy III/1. Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 301.); „ Z kterého důvodu je 

např. básnická řeč obdařena tou zvláštní schopností zachycovat přirozený svět s onou 

živou pravdivostí, která je jí vlastní? Říká se: oživuje metaforami skutečnost.“(Patočka, 

Jan. Studie k pojmu světa, s. 98); a rovněž: „Umění chápe svět po jeho čistě nazíratelné 

a formovatelné stránce; svět je tu zachycen nikoli v umění odborných poznatků ani 

v celkové reflexi a analýze, nýbrž v základních, symbolických či representativních 

útvarech.“ (Patočka, Jan., Filosofie výchovy, s. 439.) 

211 Srov. Patočka, Jan. Úvod. O dvojím způsobu filosofování, s. 10-12. 
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„Jazyk, tato charakteristika člověka (jazyk v smyslu 

významuplného dorozumívajícího prostředku nemá jinak žádné animal), 

krystalizuje původně z řeči, z mluvní činnosti, a ta je neodlučná od 

mluvní situace. Mluvní situace to je, co určuje smysl mluveného, 

lokalizuje význam místně i časově, vztahujíc jej k těm oněm osobám, 

jejichž přítomnost se vyrozumívá z kontextu. Řeč je původně součástí 

situace a pochopitelná pouze z ní“212 

 

Z toho Patočka dovozuje, že „řeč je tak součástí našeho života, 

něčím do světa umístěným jako jeho část“213. 

Nicméně v řeči je skrytá možnost překročit svou situovanost a stát 

se smysluplnou ze sebe samé. Tato možnost řeči má svůj zdroj jednak 

v samotné řečové situaci, kterou tvoří u Patočky mluvící subjekt – já, ti, 

kteří jsou adresováni – ty nebo vy a předmět o kterém se mluví – to. Čím 

více se dostává do středu pozornosti ne to, kdo s kým a za jakých 

okolností mluví, ale to o čem se mluví, které je v situaci nepřítomné, ale 

je řečí zpřítomňované, osvobozuje se řeč od mluvní situace, na kterou je 

původně vázána.214 

Nejvýznamnější moment v osvobození řeči od situace představuje 

vznik písma. V písemné fixaci dochází k objektivaci řeči, možnosti její 

revize a akumulace. Patočka zmiňuje trojí výsledek tohoto osvobození od 

situace: První představuje jazyk dokumentu, zprávy, který si ponechává 

svou vazbu k adresátovi, a tedy i k situaci. Druhou představuje jazyk 

vědecký a filosofický, jehož cílem je jednoznačný pojmový jazyk. Třetí 

                                       

212 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 281. 

213 Tamtéž, s. 281. 

214 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 282-283. 
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možnost představuje využití jazyka k zachycení životního smyslu 

prostřednictvím přirozeného jazyka, kterým je umění.215 

Patočka tedy i v 60. letech umělecký jazyk odlišuje od předchozích 

dvou druhů fixace jazyka. Jaká jsou jeho specifika? Umělecký jazyk se 

liší od zprávy a dokumentu, v nichž je cílem skutečnost a pravdivost tím, 

že mu „jde o podstatné, nikoli o reálné a realitu“216. Na druhé straně 

oproti vědeckému jednoznačnému a objektivnímu jazyku vědy a filosofie 

se umělecký jazyk liší tím, že v něm „jde o podstatné, nikoli o 

podstatu“217. Patočkova charakteristika uměleckého jazyka výrazně 

připomíná charakteristiky Aristotelovy teorie mimésis. Umění nelíčí u 

Aristotela to, co se stalo, ale co se stát mohlo dle pravděpodobnosti a 

nutnosti. Proto je básnictví filosofičtější pro Aristotela než dějepisectví 

(dokument, zpráva), které se vztahuje k realitě. Aristotelovu básníkovi jde 

tedy stejně jako Patočkovu umělci ne o reálné, ale o to podstatné „co 

člověk určitých vlastností pravděpodobně nebo nutně dělá“218. Přesto 

tragédie nepředvádí obecniny, věčná a nehybná ideová jsoucna, ale 

jedinečné osoby Oidipa, Oresteia, Hamleta, jedince, jejichž jednání lze 

považovat za exemplární – neukazuje podstaty, ale podstatné. 

Je zřejmé, že v případě umělce-spisovatele se u Patočky nejedná o 

mimésis ve vulgárním smyslu pouhého kopírování. Je pravda, že Patočka 

sice tvrdí, že umělec „nedoplňuje, nedotváří, nevkládá, nýbrž 

prajednoduše sbírá“.219 Nicméně umělcova činnost není zcela pasivní. 

Umělec nesbírá prostě vše, ale „podtrhuje“. K tomuto „podtržení“ umělec-

spisovatel používá v Patočkově výkladu nástroje jazyka, především ale 

jeho metaforiku, schopnost rozšiřovat a přenášet význam. O básnické 

metafoře hovoří Patočka následovně: 

                                       

215 Tamtéž, s. 284-285. 

216 Tamtéž, s. 287. 

217 Tamtéž. 

218 Aristoteles. Poetika. Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 67. 

219 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 290. 



76 
 

 

„Řeč básnických metafor, kde vztahy nezachytitelné v běžné empirii 

jsou vyjadřovány obraty vzatými z této empirie, ovšem pomocí v běžném 

světě nepřípustných spojení, rozpojení a operací, které jako takové nejsou 

tematické.“220 

 

Umělec ve své mimetické činnosti tedy dle Patočky nepoužívá 

doslovného významu. Vychází sice z výraziva přirozeného světa, ze světa 

empirie, z dojmů, prožitků, emocí, ale propůjčuje jim jiný, neobvyklý 

smysl. Tím na ně upozorňuje, podtrhává je, protože původní samozřejmý 

smysl je čtenářem odhalen jako nefunkční. Vystupuje tak najednou „ne-

dostatečnost“ daného výrazu. Takový výraz přestává být neproblematicky 

transitivní, nelze skrze něj jednoduše projít k situaci, díky čemuž se 

dostává do zorného pole celková struktura jazyka, významů a rozumění, 

tj. svět. „Proto, je každý skutečný spisovatelský básnický výkon zároveň 

vyvoláním světa v jeho podstatě“221. 

Patočkovo pojetí uměleckého jazyka, který dává vyvstat určitému 

světu skrze svou nedostatečnost, zjevně čerpá z analýz ne-dostatečnosti 

z Bytí a času, které Heidegger rozvinul stejným způsobem i vzhledem 

k uměleckému dílu. V textu Zrození uměleckého díla222 Heidegger volí za 

příklad van Goghův obraz, na kterém je vyobrazen pár pracovních bot. 

Tyto boty nejsou ani z kůže, ani nemají ve vlastním slova smyslu 

podrážku a nelze je obout. Nejsou skutečnými botami ale jen nápodobou, 

odrazem, který bychom získali i v zrcadle. Ještě hůře, v zrcadlovém 

odrazu by boty byly alespoň zasazeny do okolí, byl by na nich prach 

z polních cest, bylo by vidět, že jsou používány, ale na van Goghových 

botách nelpí ani hlína, ani nic nepoukazuje k tomu, že by byly používány. 

Navíc jsou vyobrazeny na neurčitém pozadí. A přece, píše Heidegger, zračí 

                                       

220 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 45. 

221 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho svět, s. 290. 

222 Následující pasáž je parafrází textu: Heidegger, Martin. Zrození uměleckého díla. In 

Orientace, 1968, č. 5, s. 53-62; s. 75-83; 1969, č. 1, s. 84-94. 
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se tu námaha dělníka, práce selky, brázdy pole, fičiví vítr, osamělost polní 

cesty, starost a práce o zrno a chléb. To vše se v obraze bot odhaluje a to 

vše se odhaluje pouze na obraze. Skutečný pár bot je prostě náčiním, 

které selka nosí, které dělník obouvá. Skrze svou službyschopnost jsou 

boty zapuštěny do určitého světa. Ráno selka boty obouvá, večer sundává 

a o svátcích míjí, bez úvah a pozorování tomuto světu rozumí. Van 

Goghova malba ve své neurčitosti představuje boty v jejich ne-

dostatečnosti v jejich ne-používání, a tím umožňuje vyvstání a tematizaci 

struktury světa, do které boty původně patří, ve které jsme ale původně 

natolik zapuštěni, že ji nevnímáme.223 

I v 60. letech se tedy pro Patočku liší umění od vědy a filosofie tím, 

že se nezaměřuje na abstraktní a obecné, ale zaměřuje se na jedinečné, 

v kterém zachycuje to, co je pro danou dobu podstatné. Tak podstata 

rozdílu mezi těmito oblastmi zůstává, jak se domnívám, stejná jako v 

dřívějších autorových textech, totiž že umění využívá výrazů přirozeného 

světa, zatímco věda a filosofie využívají jazyka, který vzniká v rámci jejich 

teoretické praxe. Snaha o jednoznačnost, bezrozpornost, vede totiž 

filosofii a vědu k tvorbě nových termínů a obecných pojmů nebo 

nestandartnímu používání již známých pojmů.224 

Shrneme-li Patočkovy zmínky o jazyku umění, lze říci, že v umění 

skrze fikční (ne-dostatečné, ne-služebné) použití přirozených výrazů 

(tvary, emoce, prožitky, barevy, zvuky) dochází k osvbození řeči od situace 

a k odhalení podstatné struktury světa. 

 

                                       

223 Srov.: „ Van Goghova malba právě tím, jak boty předvádí, otevírá možnost odkrytí 

deficientního určení věcnosti -  k čemu se právě ne-používají, jejího zvýznamňujícího 

kontextu a nejzazšího horizontu smyslu a jeho ustavování“ (Novotný, Jaroslav. Smysl a 

neskrytost. Praha: Togga, 2013, s. 20). 

224Srov.: „Filosofování je zvláštní duchovní pohyb, nezachytitelný vnějším popisem, 

nýbrž jedině filosoficky charakterizovaný. Vystupuje mimo obvyklé universum řeči a 

významu a snaží se tvořit významy nové přese všecko tápání ve tmě.“ (Patočka, Jan. O 

mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu, 2004, s. 71.) 
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2.2 Estetická zkušenost 

Výklad specifik básnické řeči u Patočky, který jsem až doposud podal, 

vycházel především z hlediska tvůrce díla. Teprve na konci předešlé 

kapitoly jsem se dotkl v příkladu s van Goghovým obrazem bot účinku 

uměleckého díla na diváka. Je ostatně pro Patočku charakteristické, že 

ve svém výkladu, ve Spisovateli i Společenské funkci literatury, osciluje 

mezi stanoviskem tvůrce a stanoviskem diváka. Chtěl bych se nyní proto 

podívat na tento moment podrobněji. 

Z charakteristik, které jsem doposud popsal, je prvním a očividným 

účinkem na čtenáře, vstup do fikčního světa. Tím, že básnický jazyk není 

transitivní, dochází k tomu, že co se divákovi předvádí, není vnímáno jako 

jeho vlastní realita, ale na půdě fantazie, pomocí konkrétních představ 

vzatých z empirie, je čtenář postaven do „kvazi-reality“. Patočka definuje 

tento stav na straně čtenáře jako specifický druh „fantastické reflexe“225. 

Na rozdíl od reflexe introspektivní nebo filosofické, která provádí svou 

analýzu právě ve sféře obecného pojmu a hovoří o motivacích, procesech 

nebo existenciálních a ontologických strukturách, předvádí „fantastická 

reflexe“ artikulaci vnitřních konfliktů na půdě konkrétních představ. 

Tolstoj podal například dle Patočky celou fenomenologii bytí k smrti, aniž 

by se musel uchýlit k složitým jazykovým vyjádřením Heideggerova 

slovníku.226 Patočka srovnává umělecký typ reflexe nejprve s teorií 

vcítění, která se mu ale jeví jako nedostatečná. Teprve Mannův termín 

„oduševnění“ se zdá Patočkovy být dostatečně přesným vyjádřením jeho 

vlastní myšlenky „reflexe života ve fantazii“227. Přestože je otázkou, 

nakolik je Patočkův výklad Mannova „oduševňování“ věrný, je zřejmé, čím 

chce Patočka odlišit své pojetí reflexe od teorie vciťování. Ve vcítění jde 

                                       

225 Srov.: “Pod sugescí básníkova slova realizujeme fantastickou reflexi, vidíme život 

rozvíjet se ve vyžadované poloze, řešit vytčenou situaci za určitých podmínek, 

eventuálně jedinečných.“ (Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 288.) 

226 Srov. Patočka. Jan Spisovatel a jeho věc, s. 288. 

227 Tamtéž, s. 289. 
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pouze o psychologickou projekci, která sice skýtá prvek reflexe, ale jde 

v podstatě o reflexi psychologickou a individuální, zatímco Patočka míří 

v umění filosofičtěji k reflexi „podstatného“, jak jsem se snažil ukázat 

v předešlé kapitole. V teorii vcítění se ztotožňuji s osobou Hamleta. 

Hamlet se mi například může stát zvnějšněnou artikulací mého pocitu 

vyloučenosti a neporozumění, stejně jako pocitů ublíženosti a 

emocionální nestability v období adolescence. Pro adolescentního čtenáře 

je osud Hamletův a jeho osud jedním. Patočkovi však jde o jemnější druh 

reflexe, ve které jde o to, „pochopením se pohroužit do různých světů“228. 

Jde o akt porozumění v Heideggerem naznačeném smyslu, kdy 

„individuální klíč“ (osoba Hamleta pojatá Patočkou vlastně jako metafora) 

odhaluje zakrytou „universální totalitu věcí“, tj. svět.229 Co Patočka míní 

„fantastickou reflexí“ je v podstatě skutečnost, že umění je místem 

fenomenologie žitého světa, reflexí života ve fantazii. 

 Umění tak u Patočky využitím imaginace, která ve svých variacích 

neodhaluje svět pouze takový jaký je, ale jaký by být mohl, naplňuje 

podstatu eidetické variace, tak jak ji popsal Husserl, aniž by však 

docházelo k abstrakci od zkušenosti světa, od prožitků, jak tomu činí 

jazyk filosofický. V návaznosti na fenomenologickou definici mimésis 

Vlastimila Zusky, že „umění v mimetickém módu jde tak sice do hloubky, 

odkrývá podstaty, pomocí, fenomenologicky řečeno, imaginační variační 

metody, ale v zásadě neopouští zkušenostní svět autora i vnímatele, je 

závislé na světě“230 lze nazvat Patočkovo pojetí umění jako mimetické. 

Patočkův popis účinku umění na diváka v podobě fantazijní reflexe 

je na první pohled ve shodě s  tradiční teorií estetického postoje a 

estetické zkušenosti. Základní formulaci estetického postoje najdeme 

v již klasické stati Edwarda Bullougha „Psychická distance“ jako faktor 

                                       

228  Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 291. 

229 Tamtéž, s. 291. 

230 Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance:k estetice XX. století, s. 75. 



80 
 

umění a estetický princip231. Bullough v tomto článku popisuje jev 

psychické distance od aktuálně prožívajícího já. Již notoricky známým se 

v tomto ohledu stal Boulloughův příklad mlhy na moři (který našinec 

zřejmě plně nedocení). Neprostupná mlha při mořské plavbě vzbuzuje 

obavy a úzkostné pocity. Podaří-li se mi osvobodit se od mých obav, tj. 

distancovat se od prožívajícího já, pak začnu zakoušet danou situaci 

zcela jiným způsobem; zažívám krásu přízračné plavby na moři. Nastolení 

psychické distance má tak dva momenty; negativní – oddělení od 

praktické stránky věci a pozitivní – vznik zkušenosti na novém základě. 

Princip psychické distance pak může být použit i pro vysvětlení specifik 

zkušenosti při recepci uměleckého díla. Jak to, že se při vraždě 

Desdemony nevrháme na jeviště, abychom jí zachránili? Jak to, že 

zůstáváme v bezpečí svých sedaček, když se k nám z plátna blíží 

rozevřené čelisti velkého bílého žraloka? Svým negativním momentem 

vysvětluje psychická distance vyřazení našich snah Desdemonu 

zachránit neb utéct. Pozitivní moment pak vysvětluje náš vstup do světa 

fikce. Samotný estetický prožitek pak probíhá v rámci distance za jejích 

možných oscilací, ale při jejím udržení. Psychická distance tedy tvoří 

rámec estetické zkušenosti a je základem estetického postoje. 

Tato koncepce se dočkala své kritiky, z nichž nejvlivnější podal 

George Dickie. Komplexní vyvrácení této kritiky představuje v knize 

Mimésis-fikce-distance Vlastimil Zuska.232 Chtěl bych se zaměřit na jeden 

z bodů Zuskovy obhajoby Bullougha, totiž ten, že Bulloughova teorie je 

psychologismus, tj. že je redukcí uměleckého prožitku na mentální stavy 

vnímatele. Důsledkem takového pojetí by pak byl historický nebo 

individuální relativismus ve vztahu k uměleckým dílům, což by 

znamenalo, že by mohla existovat pouze soukromá umělecká díla, a tedy 

nemožnost jak diskuse nad dílem, tak i jakékoli vědy o umění. 

                                       

231 Boullough, Edward. „Psychická distance“ jako faktor umění a estetický princip. In 

Estetika 1995, roč. 32, č. 1, s. 10-30. 

232 Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance. Praha: Triton, 2002, s. 118-131. 
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Zuskova obhajoba totiž pozvedá Boulloughovy vhledy do 

fenomenologického rámce, a v tomto ohledu se vlastně jedná o 

interpretaci, která ústí do originální teorie. Psychologismus vychází 

z přesvědčení, že psychologie jako věda o myšlení, je nadřazená všem 

vědám, které se lidského myšlení a prožívání týkají. Tak je psychologie 

nadřazena nejen estetice, jako nauce o procesech recepce a tvorby 

uměleckých děl, ale třeba i logice, jejíž pravidla indukce, dedukce, soudu, 

klasifikace nejsou nic jiného než psychické procesy, které jsou pouze 

formálně vyjádřeny a usoustavněny. Tomuto okouzlení psychologií, které 

vládlo z počátku 20. století ve světě, se snaží učinit přítrž Edmund 

Husserl ve svých Logických zkoumáních233, když nejprve sám okouzlen 

psychologismem své doby pod vlivem Fregeho kritiky tuto pozici opouští. 

V Logických zkoumáních tak Husserl prezentuje již pozici obrácenou a 

dokazuje, že psychologie jako reálná věda o faktech, nemůže být 

základem pro vědu ideální, jakou je logika. Připomenu některé 

Husserlovy výtky: a) Vědy o faktech dávají jen jistotu pravděpodobnosti, 

tudíž zákony z nich odvozené jsou rovněž jen pravděpodobné. Logické 

zákony jsou exaktní, tj. nejsou jen přibližnými pravidly. b) Empirické 

zákony jsou platné díky indukci, a tedy a posterior. Logické zákony jsou 

platné a priori, tj. bezprostředním nahlédnutím, není třeba je potvrzovat 

indukcí a pozorováním. c) Logické zákony neimplikují nutnost existence 

představ, soudů, které by je vyjadřovaly, tj. logické zákony nejsou zákony 

našeho psychického života.234 V návaznosti na rozlišení mezi čistou 

logikou (ideální nauka o logických zákonech) a psychologickou logikou 

(nauka o procesech myšlení) odlišuje Husserl o pár let později v Krizi 

čistou psychologii, která stejně jako čistá logika je popisem apriorních 

struktur myšlení, které se dávají dle Husserla se stejnou evidencí 

nahlédnutí jako logické zákony v rámci reflexe v redukovaném postoji. 

                                       

233 Husserl, Edmund. Logická zkoumání I. Praha: OIKOYMENH, 2009. 

234 Husserl, Edmund. Logická zkoumání I. s. 67-77. 



82 
 

Čistá psychologie „je pak tedy sama o sobě totožná s transcendentální 

filosofií jako vědou o transcendentální subjektivitě“235. 

Právě odkazem na Husserla brání Zuska Bulloughovu teorii, když 

ukazuje, že Bulloughova metoda není psychologická (indukční), ale 

fenomenologická, tj. je reflexí ve fenomenologicky redukovaném postoji. 

Psychická distance Bulloughova je v Zuskově interpretaci shodná 

s Husserlovou „epoché“, tj. je vyřazením tezí přirozeného postoje a otevírá 

tak transcendentální půdu samodanosti psychických fenoménů v reflexi. 

Totéž děje i v estetické distanci, kdy ztrácím zájem na existenci předmětů 

(vyřazuji generální tezi světa) a do mého centra pozornosti se dostává 

vztah „mezi naším vlastním já a jeho afekty“236. Dochází tedy k rozštěpu 

na já reflektující a reflektované a k nástupu sebereflexe. Dle Zusky tudíž 

není Bulloughova metoda psychologická, ale implicitně transcendentálně 

fenomenologická, což platí i pro teorii estetického postoje a estetické 

zkušenosti. Navíc poukazuje Zuska na to, že je psychologická definice 

postoje pro Bulloughovu teorii nedostačující. Bulloughem popsaný 

estetický postoj jako proces probíhající v rámci estetické distance za 

jejích oscilací a jejím udržení, jejímž výsledkem je konstituce estetického 

objektu, odpovídá dle Zusky právě fenomenologické definici postoje, jako 

aktu v procesu vyplňování.237 Výsledkem je, že a) popis estetického 

postoje a prožitku je Bulloughem proveden vlastně ve fenomenologicky 

redukovaném postoji a b) je objevena zřejmá analogie mezi 

transcendentálně fenomenologickým a estetickým postojem. Tak jako se 

má epoché k fenomenologickému postoji, má se estetická distance 

k estetickému postoji. Přechod od věcí k fenoménům je analogický 

přechodu od reality k fikci (fantazijní realitě) v estetickém postoji, a tak, 

                                       

235 Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: 

Akademie věd, 1972, str. 281. 

236 Boullough, Edward. „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, s. 

11. 

237 Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance, s. 122-123. 
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jak se má transcendentální subjekt k psychickému, má se divák ke svým 

prožitkům při recepci uměleckého díla. Proto také hovoří Vlastimil Zuska 

o estetické distanci jako o dialogu sebereflexe, který se děje v horizontu 

dílo-interpret, jejímž výsledkem je přeznačení dosavadních tezí po 

návratu do přirozeného postoje. Recepce uměleckých děl tak v posledku 

ovlivňuje naše sebehodnocení a chápání světa.238 

Domnívám se ovšem, že popis estetického postoje a zkušenosti 

založený na Husserlově fenomenologii neodpovídá ve svém procesu tomu, 

jak si Patočka průběh fantazijní reflexe představuje. Jsem přesvědčen, že 

zde nalezneme oproti husserlovsky pojaté koncepci podstatné rozdíly, 

které odpovídají Patočkově inspiraci heideggerovou filosofií, a to přestože 

momenty nástupu distance, fantazijní variace a sebereflexe s výsledným 

přeznačením kladoucích aktů v rámci přirozeného světa se zdají 

odpovídat Patočkovu popisu reflexe ve fantazii. Důvodem pro mou 

pochybnost je mi Patočkova kritika pojetí reflexe u Husserla, z kterého 

vychází i výše naznačená teorie estetického postoje a estetické 

zkušenosti. Patočkovu kritiku Husserlova pojetí reflexe nalezneme již 

v doslovu k českému vydání Karteziánských meditací z roku 1968239, tj. 

ze stejného roku, kdy vznikly texty Společenská funkce literatury a 

Spisovatel a jeho věc, ze kterých vycházím při popisu Patočkova pojetí 

estetické zkušenosti. V estetické distanci je neutralizována generální teze 

přirozeného postoje o existenci světa. Nástup distance tak představuje 

vstup na jinou úroveň „vně kontinua každodenního životního světa“240. 

Jak víme, je výsledkem Husserlovy epoché redukce na transcendentální 

subjektivitu. Stejný moment pak najdeme i v Bulloughově stati. Estetická 

distance je redukcí na vztah našeho já a jeho afektů, který Zuska 

popisuje jako rozštěp na reflektující a reflektované já. V rámci této 

                                       

238 Tamtéž, s. 133. 

239 Patočka, Jan. Husserlova fenomenologická filosofie a „Karteziánské meditace“. In 

Husserl, Edmund, Karteziánské meditace. Praha: Svoboda, 1968., s. 161-190. 

240 Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance, s. 120. 
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redukce probíhá estetická zkušenost, která je ve shodě s Husserlem 

chápána jako proces konstituce estetického předmětu. Struktura 

estetické zkušenosti tedy opakuje tutéž strukturu redukce a konstituce, 

která je základní pro Husserlovu fenomenologii, a stejně jako tam i zde je 

cílem ukázat, jak sféra imanence v sobě nese všechny možné světy, tj. že 

redukovaný svět je založen ve výtvorech vědomí. To vše za předpokladu 

samodanosti těchto struktur v reflexi. 

Právě předpoklad průhlednosti já pro sebe samo v reflexi Patočka 

zpochybňuje. Dosah evidence, kterou poskytuje reflexe, nesahá podle 

Patočky za jistotu existence:  

 

„Husserl přehlíží okolnost, že sebe-vědomí pro sebe samo není 

jasné, že představuje typ zkušenostní jistoty, kterým není možno se ujistit 

reflexivní sebeobjektivací, nýbrž jehož zvláštnost jen negativním 

konstatováním proti objektivujícím aktům zvlášť vyzvednout; 

sebevědomí, akt domněle zcela základní evidence, stává se samo při 

bližším přehlédnutí čímsi neprůhledným, a tedy pravým opakem 

apodikticity, počátku a vzoru všech evidencí.“241  

 

Za druhé předpokládá Husserlova reflexe možnost naprostého 

očištění od světových motivů. Reflexe v Husserlově podání je dle Patočky 

ryze teoretická a neobsahuje ani v skrytu kladenou tezi světa.242 Ve 

skutečnosti tomu tak dle Patočky není. Husserlovo pojetí světa jako 

souhrnu všeho existujícího a přednost evidence subjektivity před světem 

                                       

241 Patočka, Jan. Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a „Karteziánské 

meditace“, s. 183. 

242 Srov.: „Novodobí karteziáni, jako Husserl v mnoha svých dílech, předpokládají: 1. 

reflexe nemá žádný ‚světový‘ podnět a motiv, lze ji provádět v čistotě ryze teoretického 

zájmu o zkušenost jako takovou, který není sám zakotven v něčem předteoretickém, co 

by s sebou neslo mimoděčnou tezi světa.“ (Patočka, Jan. „Přirozený svět“ v meditacích 

svého autora po třiatřiceti letech In Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH, 

2009, s. 268.) 
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(alespoň tak Patočka Husserla interpretuje) jsou pro Patočku 

nezdůvodněnými předpoklady.243 Pokud totiž pochopíme svět jako 

strukturu možnosti zkušenosti, jak to učinil Heidegger, pak je svět stejně 

jistý jako subjekt. Bylo by proto dle Patočky možné držet zcela opačnou 

tezi, totiž že svět je dřívější subjektu. Patočka proto neshledává 

Husserlovo pojetí reflexe jako teoretického a nezainteresovaného 

pozorování přesvědčivým:  

 

„Vnímání našich cogitationes pomocí dovnitř obráceného pohledu, 

který odpovídá vnějšímu pohledu jako jeho dvojník obrácený opačným 

směrem, je pouhý mýtus. Já je právě jako věci zakoušeno ve světě a na 

pozadí světa.“244 

 

Třetím předpokladem Husserlova pojetí reflexe je dle Patočky 

zachycení vnitřního prožitkového proudu v originále. Reflexe ale není dle 

Patočky jen daností viděného, ale nese v sobě i odpovědnost za to, čím 

jsme a chceme být.245 Naše bytí se nám tedy nedává absolutně, ale 

v perspektivách možnosti a odpovědnosti, tj. v časových perspektivách 

                                       

243 Srov.: “V prvním ohledu není přesvědčivá Husserlova argumentace o přednosti 

evidence subjektivního jsoucna proti jsoucnu světa jako apodiktické evidence proti 

takové, kterou apodiktickou a první v řádu evidencí není. Tato velmi složitá otázka je u 

Husserla zjednodušena v otázku světa jako faktické totality všeho, co existuje, na jedné 

a subjektivity na druhé straně. Je pak snadné ukázat, že jakýkoli faktický svět je vždy 

něčím, čeho existence se vykazuje složitou cestou, takže nikdy nemůže být dána 

bezprostředněm zatímco existence subjektu se zdá být bezprostředně zaručena i 

tenkrát, když zjištění povahy, takovosti jeho aktů, habitualit, konkrétního monadického 

jsoucna vyžaduje rovněž složité syntézy. Avšak svět není jen taková ustavičně ověřované, 

ve zkušenosti jednotlivého se udržující faktická totalita, nýbrž je také předběžná 

anticipace.“ (Patočka, Jan. Husserlova fenomenologická filosofie a „Karteziánské 

meditace“, s. 181.) 

244 Patočka, Jan. Epoché a redukce. Několik poznámek. In Fenomenologické spisy II. 

Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 450. 

245Patočka, Jan. „Přirozený svět“ v meditacích svého autora po třiatřiceti letech, s. 271. 
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budoucnosti a minulosti. Redukce já na čistý předmět, který se nám dává 

cele v přítomném pohledu, je dle Patočky zbytkem kartezianismu, který 

již dopředu rozhodl o způsobu bytí subjektu jakožto rés. 

Přestože je například Felix Borecký ve svém článku 246přesvědčen, 

že v textech Spisovatel a jeho věc a Společenská funkce literatury je 

v Patočkově popisu estetického prožitku přítomná i kontemplativní 

reflexe Husserlova typu, nedomnívám se, že je to dostačující základ pro 

interpretaci Patočkova pojetí estetické zkušenosti a fantazijní reflexe na 

Husserlovských základech. Je třeba mít na paměti jak zmíněnou kritiku 

Husserla v této době, tak i Patočkovo vlastní pojetí epoché jako epoché 

bez redukce, které právě z kritiky Husserla vykrystalizovalo a které 

Patočka představil v textu Epoché a redukce (1975)247. Ostatně přehnaný 

subjektivismus Husserlovy epoché byl pro Patočku problémem už na 

přelomu 60. a 70. let. 

Z těchto důvodů se domnívám, že nelze pojmout fantazijní reflexi u 

Patočky po vzoru tradiční fenomenologické teorie estetického postoje a 

zkušenosti, která vychází z Husserlovských pozic, ale naopak je třeba ji 

vyložit s ohledem na Patočkovy výtky k Husserlovu pojetí reflexe. 

S odkazem na Patočkův text „Přirozený svět“ v meditacích svého 

autora po třiatřiceti letech můžeme sledovat čtyři momenty reflexe: její 

dosah, povahu, smysl a možnost. Co se týče prvního momentu, už jsem 

zmínil, že Patočka vychází z přesvědčení, že dosah evidence v reflexi je 

pouze existence – sebevědomí, nikoli sebepoznání. Prvotní situace je tedy 

sebezapomenutí, sebeneznalost, jejíž prolomení, nebo alespoň 

akceptování a zřeknutí se domnělého poznání o sobě samém, je obsaženo 

již v Delfsko-Sókratovské výzvě  

Druhý moment představuje povaha reflexe. Patočka odmítá 

„teoretickou“ povahu reflexe, jejímž cílem je poznání a vědění a 

                                       

246 Borecký, Felix. Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky. In Acta Universitatis 

Carolinae, Acta Philosophica et Historica, Studia Aesthetica, 2011, č. 1, s. 31-42. 

247 Patočka, Jan. Epoché a redukce. Několik poznámek, s. 442-452. 
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představuje jako své filosofické desideratum „praktickou“ reflexi, jejímž 

cílem je porozumění: 

 

 „Ale je reflexe doopravdy něco ryze teoretického, je to opravdu 

realizace úplně ryzího, neinteresovaného pohledu? Je reflexe ve své pravé 

podstatě přetvořením svazku, který mne poutá k mé vlastní existenci?  Je 

opravdu – následkem toho – přístupem k úplně novému já, onomu 

absolutnímu subjektu transcendentálnímu, onomu proudu prožitků, 

který ‚konstituuje‘ veškerou předmětnost. Není takovéto pojetí 

podstatným neporozuměním bytí vlastního já, vlastní bytosti? Není celý 

bytostný ráz vlastního života „praktický“ a není také odhalení sebe, 

vlastní existence v jejím jádře něčím bytostně odlišným od toho, co lze 

zjistit pouhým nazíráním?“248 

 

Smyslem „praktické“ reflexe je pro Patočku být protitahem vůči 

interesovanosti. Přičemž Patočka rozlišuje dvojí interesovanost. První typ 

interesovanosti, řekněme základní, je interesovanost na bytí vůbec. Tato 

interesovanost je tím, co vůbec umožňuje, odemyká zjevování. Druhý typ, 

„špatná“ interesovanost, je rozmělnění v žití, které připomíná u Patočky 

heideggerovskou neautenticitu „ono se“. Reflexe je protitahem proti 

„špatné“ interesovanosti, nikoli však vůči interesovanosti na bytí, bez ní 

totiž není zjevování pro Patočku vysvětlitelné. Vzpomeňme na jeho kritiku 

intelektualismu ve vztahu k dějinám ve 30. letech. Intelectus purus tím, 

že sám stojí mimo dějiny, nemá na nich zájem, a proto pro něj dějiny 

vlastně neexistují. Stejně to platí pro transcendentální subjektivitu ve 

vztahu k bytí. Zjevování bytí je jen pro v něm interesovaný subjekt. 

Redukce na transcendentální subjektivitu je tudíž pro Patočku i krokem 

do světa bez zjevování. Reflexe pro Patočku proto „osvobozuje od mělké 

interesovanosti a nezískává tím, terén mimo svět nýbrž pouze očištěný 

                                       

248 Patočka, Jan. „Přirozený svět“ v meditacích svého autora po třiatřiceti letech, s. 268. 
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terén toho světa, v němž již žije – očištěný od sebezaujetí“249. Přičemž je  

v zde třeba vidět výtku vůči Husserlovi. Husserlova reflexe není pro 

Patočku jen očištěním světa a jeho ziskem na fenomenální půdě, ale právě 

vykročením do jiného světa, odlišného způsobu bytí.250 Oproti tomu je 

Patočka přesvědčen, že: 

 

„Divák, který přihlíží k tomu, jakým způsobem se vytváří přístup 

života k sobě i k věcem, není tedy divák zcela neinteresovaný, nýbrž 

bojující proti rozmělnění zájmu na svém bytí v jednotlivé faktické zájmy, 

interesovaný na desinteresovanosti, na pravdě – a v této vůli k svobodě 

od zaujetí svým vlastním faktickým já a jeho zájmy nicméně světský, i 

když nikoli výslovně kladoucí svět.“251 

 

Oblíbené spojení nezainteresovaného zájmu, které tradičně 

charakterizuje i estetický postoj, zde myslí Patočka sice rovněž s ohledem 

na dvě úrovně, ale jiné než je obvyklé. Zatímco u Bullougha se 

nezainteresovanost týká existence předmětu (vyřazení teze světa) a 

zainteresovanost se vztahuje ke zkušenosti na novém základě (fikce), 

Patočka zná dvě interesovanosti: interesovanost „ono se“ a interesovanost 

na bytí. V Patočkově pojetí se nezainteresovanost získaná reflexí týká 

pouze upadlosti „ono se“, naproti tomu „tezi světa“ nebo interesovanosti 

na bytí dle Patčoky vyřadit nelze: 

 

„Neboť svět není vůbec původně předmětem kladení, není teze ani 

postoj, v němž možno být nebo se z něho vymknout a zaměnit jej jiným, 

nýbrž je to podmínka možností vší jasnosti a vědomí vůbec.“252 

 

                                       

249 Patočka, Jan. „Přirozený svět“ v meditacích svého autora po třiatřiceti letech, s. 270. 

250 Tamtéž, s. 271. 

251Tamtéž, s. 270. 

252Patočka, Jan. „Přirozený svět“ v meditacích svého autora po třiatřiceti letech, s. 270. 
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Patočka svou polemiku s Husserlem ohledně povahy reflexe 

uzavírá tím, že jsou dvě možná pojetí reflexe:  

 

„Buď pojem reflexe pochopíme jako takovou absolutní samodanost, 

ale pak bude reflexe skutečně skokem do radikálně odlišného způsobu 

bytí (Husserl, pozn. J. J.), než je bytí předreflexivního života, nebo 

musíme pojmu reflexe vzít jeho ráz přístupu k bytí absolutní imanence, 

k bytí, jež se nedává v anticipacích (perspektivách).“253 

 

Patočka na konci 60. let se viditelně přiklání k druhé možnosti, 

která je rovněž bližší jeho Sókratismu, jak jej v pojmu „péče o duši“ 

popisovala předchozí část, i jeho pojetí uměleckého jazyka. Smyslem 

reflexe je pro Patočku uchopit a porozumět možnostem lidského života 

vůbec, tak jak se kladou v konkrétní lidské situaci. Být si vědom a zaujat 

svými možnostmi na pozadí události zjevování, to znamená pro Patočku 

být vpravdě, být svobodný. Reflexivní zachycení je tedy u Patočky pojato 

jako porozumění nikoli nutně jako poznání vlastního bytí. 

Reflexe se v Patočkově koncepci neděje z absolutní půdy, ale 

z historické situace, a dává nám poznat nás samé v perspektivách 

budoucnosti a minulosti, tj. v perspektivách odpovědnosti (nést 

v budoucnu následky svých činů) a tradice. Smyslem takové reflexe je 

pak být protitahem proti rozpouštění se ve světě a otevření pohledu na 

samotnou strukturu světa, tj.  na čas, prostor a lidské místa v něm.  

 

                                       

253 Tamtéž, s. 270-271. 
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2.2.1 Umění jako reflexe základních struktur světa a lidského místa v 

něm 

V textu Co je existence?254 zmiňuje Patočka hned tři díla, která jsou 

takovou formou reflexe. Ve Faulknerových Divokých Palmách, Mannově 

Doktoru Faustusovi a v Dostojevkého Idiotovi jsou podle Patočky 

v názorném živlu umění reflektovány různé životní smysly a polohy. 

Umění je tak pro Patočku zachycením zvláštního charakteru lidského 

života, který je jednotou „sebeztracenosti, sebehledání a eventuálně 

sebenalézání člověka“255. Tyto úrovně nebo napětí lidského života rovněž 

odhalují, že lidský život, je něco, k čemu se chováme specifickým 

způsobem, něco, oč nám běží, k čemu nemůžeme být lhostejní a co 

musíme provádět v každém okamžiku našeho jednání. V umění tak 

vychází ve zjevnost charakter lidského bytí jako existence, včetně oné 

problematičnosti, kterou tato skutečnost s sebou nese a kterou jsme 

našli přítomnou již v Patočkově výkladu některých mýtů západní tradice. 

Řeč je o lidské možnosti odcizení, útěku před nutností lidský život nést a 

konat. Nicméně:  

 

„Pak to vypadá, jako by byl vždy mezi dvěma možnostmi, které jsou 

ekvivaletní. Tak tomu však není. Odcizení znamená, že není ekvivalence, 

nýbrž jen jeden z životů možných je ten ‚pravý‘, vlastní, nezastupitelný, 

jen námi vykonávatelný v tom smyslu, že jej vskutku neseme, že jsme 

s jeho tíží ztotožněni – kdežto druhý je uhýbání, útěk, uchýlení do 

nepravosti a ulehčení. Proto hledisko ‚volby‘, decisionismus, je vždy již 

falešný, objektivovaný a objektivistický pohled zvenčí. Skutečný ‚pohled‘ 

je non-ekvivalence, pro kterou je bytostný rozdíl mezi odpovědností, která 

nese a ‚exponuje se‘, a ulehčováním a útěkem. Skutečnost lidského života 

nepřipouští proto pohled zvenčí, pohled ‚nezaujatého diváka‘.“256  

                                       

254 Patočka, Jan. Co je existence? In Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH, 

2009, s. 335-366. 

255 Patočka, Jan. Co je existence?, s. 339. 

256 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 100. 
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Umění jako „fantastické reflexe“, je u Patočky právě prosta této 

nezaujatosti a představuje jednu z forem, ve které je tato problematičnost 

lidské existence zachycena.  

V umění nejsou reflektovány jen možnosti lidského života, jako 

života upadlého nebo života v pravdě, ale jsou v něm reflektovány i 

základní struktury světa, čas a prostor.  

Vztah estetické zkušenosti a času nalezneme ve stati Učení o 

minulém rázu umění257. Patočka zde spojuje Hegelovu nauku o čase a 

minulosti se specifičností estetického postoje a ukazuje provázanost 

estetické zkušenosti s časovou dimenzí. 

Ve svém výkladu Patočka připomíná, že časová teď vytváří v tradici 

od Aristotela linii vzájemně vnějších okamžiků. U Hegela se naopak 

prostupují. Budoucnost totiž není u Hegela vně přítomnosti, ale je v ní 

přítomna jako její negativní moment, na nějž přenášíme bytí přítomnosti 

– budoucnost bude. Teď je tudíž ve své podstatě záporem – popíráním 

svého nebytí (budoucnosti), která přechází v bytí – a bytí (přítomnosti), 

které přechází v budoucnost. Tento model času je podle Patočky u Hegela 

vyzřen „ze skutečnosti ducha, ze skutečnosti historicky, 

sebeuskutečňováním a sebeodskutečňováním žijícího člověka, člověka 

žijícího v předstihu vůči sobě, rušícího to, co již jest, tím, co dosud 

není“258. Přítomnost je minulá budoucnost. Minulost se tak podle Patočky 

u Hegela ukazuje jako podstatný moment času, jako to, do čeho čas vždy 

ústí, co je výsledkem času. Co je časové je minulé – sebezrušenost. 

Estetický postoj je u Hegela postaven tradičně do protikladu 

k postoji praktickému a teoretickému, jejichž konečnost spočívá v tom, 

že se nechávají řídit věcí, ať už jako objektem poznání nebo objektem 

chtění a praktického zacházení. Patočka tento fakt interpretuje ve 

                                       

257  Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 

2004, s. 319-347. 

258 Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 334. 
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fenomenologickém rámci, tj. jako postoje, které předpokládají víru 

v existenci světa, tj. řečeno s Husserlem, generální tezi světa. Oproti nim 

chápe Patočka estetický postoj u Hegela jako nekonečný, tj. takovou tezí 

neomezený, a tudíž nezainteresovaný. Předmět nás v estetickém postoji 

už nezajímá jako centrum našich účelů, záměrů a tužeb. V estetickém 

postoji se tak předmět i divák osvobozují. Podle Patočky leží estetický 

postoj u Hegela na takové úrovni, která leží mimo odskutečňující se 

uskutečňování, tj. proud času. Estetické chování spočívá jako 

„nezainteresované“ podle Patočky u Hegela právě v minulém oproti 

interesovanému, které se děje v přítomném. V estetickém postoji tedy 

necháváme ujít přítomnost do minulosti. Nejedná se tedy podle Patočky 

o vstup do jiného světa, ale jen o jiný vztah k témuž světu. Vztah, který 

vychází z toho, v čem se všechny časové dimenze spojují, do čeho ústí, tj. 

ke smrti a negativitě, do ne-užitečnosti, ne-služebnosti. Tento jiný vztah 

k témuž světu, je podle Patočky v umění ne nepodobný stavu úzkosti, 

nicméně s jistým rozdílem: 

 

„Krása však není strašlivé samo, nýbrž pouze jeho počátek, jak řekl Rilke, 

pohled zvěčnělého zpět k zemi, jak to řekl Klee, indický Bakchus, který 

se halí do citu a obrazu, pod nímž se skrývá ono strašlivé, podle výroku 

Hegelova. Negativita, znicotnění se neukazují v této ryzí podobě, nýbrž ve 

své pozitivnosti, v překonání konečné přítomnosti. Počátek je to základní, 

principiální; principiální význam nicoty je v kráse obsažen, ale krása a 

estetično se na něj neredukuje. Dílo umění se povznáší nad nitročasovost 

k časovosti, k tomuto skloubení, jež ze sebe vypouští ve zjevu všecko 

konečné a pomíjivé.“259 

 

Svou minulostní povahou rozpouští umění naléhavost a 

interesovanost přítomnosti a stává se hrou, hrou jsoucího sama v jeho 

zjevování. 

                                       

259 Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 344-345. 



93 
 

V estetické zkušenosti se však nevztahujeme jen k času jako 

k jedné ze základních struktur, v nichž se nám odhaluje hra zjevování, 

ale i k prostoru, jak naznačují Patočkovy studie Úvahy nad Readovou 

knihou o sochařství260 a Prostor a jeho problematika261. Prostor, píše 

Patočka, je „strukturní moment bytí“262, který nás zahrnuje a zároveň 

distancuje. Jako původní uvnitř, bytí v, je prostor zároveň před-stavou, 

rozhledem po možnostech a vztahem k možnostem, u kterých člověk vždy 

je. Člověk je v Patočkových očích realizátorem, subjektem prostorových 

vztahů263. Prostor, jak vidno, Patočka nechápe geometricky, ale jako 

lidský vztah k universu a jeho zařazení do tohoto celku. Člověk není 

prostě do prostoru postaven, ale samo jeho bytí je prostorové, otevírá 

možnost setkávání. Lidské bytí v prostoru, jak zmiňuje Patočka, je 

bydlení. Ve studii Prostor a jeho problematika Patočka popisuje prostor 

jako strukturovaný třemi momenty já – ty - ono. Původní ty a ono vytváří 

orientační body, které teprve dávají já možnost se zařadit do celku 

vztahů. Jednotlivé momenty mají přitom mezi sebou u Patočky 

dynamický vztah. Já a ty v dynamice oslovení a odpovědnosti aktualizuje 

vztahy žádostivosti a odporu, které vytváří původní uvnitř. Oproti tomuto 

původnímu uvnitř stojí původní okolí; ono. Mezi ono a ty dochází rovněž 

k přechodům. Ono, které si já přes ty přivlastňuje, je my, naopak cizí a 

ohrožující, nepřivlastněná stránka je vy. Prostor pro Patočku proto 

představuje dynamickou oblast přechodů a napětí. Patočka se tedy snaží 

prostor pojmout jako „činnost, děj, drama – část dramatu světa, v němž 

se bytosti setkávají, sbližují, zakliňují do sebe navzájem, aby si v něm 

                                       

260 Patočka, Jan. Úvahy nad Readovou knihou o sochařství. In Umění a čas I. Praha: 

OIKOYMENH, 2004, s. 441-453. 

261 Patočka, Jan. Prostor a jeho problematika. Estetika, roč. 28, č. 1, s. 1-37. 

262 Patočka, Jan. Úvahy nad Readovou knihou o sochařství, s. 450. 

263 „Subjekt je tedy nutno pojmout jako realizátora vztahů.“ (Patočka, Jan. Prostor 

a  jeho problematika, s. 17). 
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vytvořily svůj vždy ohrožený, provisorní, ale tak hluboce vytoužený a 

milovaný domov“264. Prostor, vymezený Patočkou pomocí osobních 

zájmen a jejich vztahů, je polem zjevování, „jevištěm“, ne v jeho fyzické 

podobě, ale pochopeným jako dramatický prostor vymezený vztahy 

jednotlivých postav, v jejichž rámci, napětích a shodách se realizuje 

konkrétní děj. 

Jelikož se v  umění vztahujeme podle Patočky k těmto dvěma 

základním strukturám světa, totiž času a prostoru, uchyluje se Patočka 

ke klasifikaci jednotlivých umění právě na základě jejich vztahu k času 

nebo prostoru.265 

Architektura a sochařství, píše Patočka, tvoří v rámci reálného 

prostoru jako umisťujícího distancování, ale s jiným důrazem. Zatímco 

sochař se zaměřuje na obsazení prostoru a jeho tvorba vychází dle 

Patočky z kinesteticko-taktilních pohybů našeho těla, od hmatání, držení 

těla a pohybů, které směřují ven do prostoru, je architektura naopak 

zaměřena na prázdný prostor, na naši zahrnutost do prostoru. 

S odkazem na Readovy výklady o monumentu ukazuje Patočka, že 

monolit, který představuje pro Patočku počátek architektury, tvoří střed 

sakrálního prostoru a určuje rovněž i vztah k periferii, k tomu co lidský 

život obklopuje, do čeho je zahrnut.   

Naopak obraz je optickou periferií, která mění svůj charakter 

objímající hranice a přesidluje dovnitř a stává se oknem do jiného 

prostoru, do jiného světa. Výtvarné umění tak stejně jako sochařství a 

architektura patří do umění „prostorových“, ale liší se od nich tím, že 

pracuje s prostorem imaginárním, nikoli reálným,266 přičemž malířství 

oproti taktilně dynamickému momentu prostoru sochařství a 

                                       

264 Patočka, Jan. Prostor a jeho problematika, s. 32. 

265 „Zdá se nám, že mnohem významnější a šťastnější vodítko k uvedenému problému 

(problému klasifikace umění pozn. J. J.) poskytuje vztah umění k prostoru a času, těmto 

„extázím“ za všecko jednotlivé, dané a právě jimi otevřené.“ (Patočka, Jan. Úvahy nad 

Readovou knihou o sochařství, s. 449-450). 

266 Patočka, Jan. Úvahy nad Readovou knihou o sochařství, s. 451-453. 
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zahrnujícímu momentu architektury, implicitně pracuje především 

s distančním momentem prostoru. 

Umění se v architektuře, sochařství a malbě vztahuje právě 

k prostoru jako umisťujícímu distancování, které představuje jednu ze 

základních struktur lidského světa a umožňuje, aby se něco mohlo 

objevit. Jako takové je umění i vztahem k pravdě, je „pokusem založit 

lidský vztah k bytí, nejenom jsoucím věcem“267. 

Na druhé straně představují hudba a poezie pro Patočku umělecké 

druhy, které se primárně vztahují k času.268 Rovněž ve stati Německá 

duchovnost Beethovenovy doby poukazuje Patočka na časový charakter 

poezie a hudby. Patočka dokonce na Goethově příkladu zdůrazňuje od-

skutečňující povahu poezie269, vytváří tak aluzi na od-skutečňující 

povahu času a umění, jak ji představil v pojednání Učení o minulém rázu 

umění. Nejblíže podstatě času je však v Patočkových očích hudba. 

 

„Hudba je zde cosi jako střed umění niternosti, uprostřed mezi 

malířstvím, které pracuje v prostoru sice ideálním, ale přece jen 

vnějškovém, a mezi poezií, která vstupuje již do obsahové náplně idejí.“270 

 

Toto rozdělení na umění časová a prostorová Patočka nicméně sám 

oslabuje v textu Úvahy nad Readovou knihou o sochařství, v nemž sice 

rozlišuje umění časová, která se zaměřují na akt transcendence, a umění 

prostorová, která se zaměřují na to, k čemu se transcenduje, nicméně 

                                       

267 Tamtéž, s. 450. 

268  Srov.: „Převážně časová jsou hudba a poezie.“ (Patočka, Jan. Úvahy nad Readovou 

knihou o sochařství, s. 451). 

269 Srov.: „Teprve Goethe objevil jako básní všude dění, vznikání a pohyb, vývoj, ne jako 

kauzální spojení dvou stavů, jako poklidnou linii, spojivší dva pevné body; nýbrž jako 

bytostné plynutí, od-skutečňování‘.“ (Gundolf, Fridrich. Goethe. Berlin 1916, s. 99 

citováno v Patočka, Jan. Německá duchovnost Beethovenovy doby. In Umění a čas I. 

Praha:  OIKOYMENH, 2004, s. 477.) 

270 Patočka, Jan. Německá duchovnost Beethovenovy doby, s. 484. 
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ihned uvádí, že se jedná o „převážně“ prostorová nebo „převážně“ časová, 

protože hudba i poezie nejsou prosty vztahu k prostoru.271 Hovoříme 

například o tónových výškách a hloubkách, potěšení nám skýtá jistě i 

rozvržení not v partiturách. 

Lze se proto domnívat i opak, že architektura, sochařství ani 

malířství nejsou pro Patočku zcela prosty vztahu k času. Naznačuje to 

jednak Patočkovo pojetí prostoru, které je zřetelně inspirováno 

Heideggerovými úvahami z Bytí a času, kde původní struktura starosti 

má právě charakter „být v předstihu před sebou vždy již ve (světě) jakožto 

bytí u“272, což je struktura na první pohled prostorová (předložky před, 

ve, u) za kterou Heidegger později objevuje časovou strukturu.273  A 

jednak fakt, že horizontálním a vertikálním vztahům, je možné rozumět 

rovněž z časového hlediska, jako posloupnosti a současnosti, např. v 

hudbě. Prostor a čas představují tedy neodlučné momenty světa, které se 

vzájemně proplétají. Jejich rozdílnosti lze vidět spíše jako výsledek 

abstrakce z procesu zjevování, jako výsledek  důrazu, který klademe 

v procesu zjevování, buď na sám akt transcendování, nebo na to k čemu 

se transcenduje, jak zmínil Patočka: 

 

„Prostor a čas, schopné ovšem nejrůznějšího pojetí a podání, jsou 

názvy pro nejzákladnější celkové rysy onoho pole věcí zjevných 

                                       

271 Srov.: „Podle toho, zda umělecké dílo klade důraz na celek, k němuž se děje 

transcendování, nebo na událost transcendence samu, je buď převážně prostorovým, 

nebo převážně časovým dílem. Převážně prostorová jsou díla architektonická, sochařská 

a malířská; převážně časová jsou hudba a poezie. Říkám, převážně‘, poněvadž ani hudba 

a poezie nejsou prosty vztahu k prostoru – nejenže básnické a muzikální dílo evokuje 

prostorové představy, ono dokonce samo tvoří zvláštní, autonomní prostor, v němž se 

rozvíjí ono podání světa, které je jednou z jejich možností.“ (Patočka, Jan. Úvahy nad 

Readovou knihou o sochařství, s. 451.) 

272 Heidegger, Martin. Bytí a čas, s. 227. 

273 Samozřejmě jde Heideggerovi v obou případech o otázku bytí, ontologii a jde tedy 

vposledku o ontologické rozvrhy. 
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‚ukazujících‘ se nám v naší zkušenosti v tom, že jsou a jak jsou, kterému 

říkáme svět člověka.“274  

 

Bytostné momenty světa, tj. prostor a čas, umění vždy určitým 

způsobem znápadňuje tak, že vystupují do popředí.275 Nesmíme tomu 

však rozumět tak, že by se prostor a čas měli stát přímo hlavním 

námětem toho, co umění popisuje, varuje Patočka. V domnělém zvládnutí 

prostoru, které se ukazuje v porenesančním umění nebo v moderní 

hudbě, toto zvládnutí mine podstatu prostoru a času, jako něčeho 

nejsoucího, jako prázdna, distance, které nejsou zachytitelné.276 Stejně 

jako ve vztahu k času, má umění povahu ukazujícího se Bakcha 

skrývajícího strašlivé, tak i v „prostorovosti ukazuje (zvýraznil J. J) bytí 

svou dvojí tvář tajemství (zvýraznil J. J) a problému“277. 

V umění tedy dochází k zjevování světa určité epochy pomocí jeho 

zakládajících komponent prostoru a času, která však nakonec nejsou 

hlavním námětem. Umění pro Patočku proto představuje otevřené, ale 

„ne-výslovné“ porozumění světu v celku.278  

 

                                       

274 Patočka, Jan. Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera. In Umění a čas 

II. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 81. 

275 Tamtéž, s. 82. 

276 Srov.: „Umění, které zvládlo prostor v lineárním i malířském perspektivním podání, 

se nebezpečně přiblížilo popisu, a vše, co mu potom kyne, je jednou subjektivnější, 

podruhé objektivnější rafinování této popisné úlohy; umění se vyprazdňuje, umělecké 

chtění ochabuje až k úplnému vyhasnutí.“ A Patočka pokračuje o něco níže: „V tomto 

‚zvládnutí‘ uniklo to nejpodstatnější, že prostor totiž v nejpůvodnějším smyslu je něco 

nejsoucího, distance, ‚prázdno‘, které ve jsoucnu nikde nejsou zastoupeny a zachytitelné 

a jež s lidským životem a jeho bytostnou časovostí jsou pojednou zde.“ (Tamtéž, s. 92). 

277Tamtéž, s. 91. 

278 Srov.: Tamtéž, s. 92. 
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2.3 Umění a pravda 

Patočkovo pojetí umění jako místa fenomenologie žitého světa je však jen 

povrchem, který předpokládá zásadně proměněnou představu o tom, 

v čem spočívá pravda umění. Tu Patočka vykládá rovněž na pozadí 

Hegelovy nauky o minulostním rázu umění. Svůj výklad ve stati Učení o 

minulém rázu umění279 začíná Patočka rozlišením dvou stránek Hegelovy 

nauky – metafyzické a fenomenologické. Metafyzická stránka Hegelova 

učení o minulém rázu umění je podle Patočky hlavním smyslem Hegelovy 

Estetiky a ve své podstatě pro nás dnes něčím neoslovujícím. Hegel 

vychází dle Patočky z theo-filosofického pojetí pravdy jako absolutního 

ducha, který je sám se sebou zcela identický. Toto pojetí svedlo podle 

Patočky Hegela na cestu pojetí pravdy jako adekvace. Ve stupnici pravdy 

založené na principu adequatio se pak odhaluje nedostatečnost umění, 

které je pravdou jen natolik, nakolik je ve službách ducha, tedy jen pokud 

sděluje něco jiného než sebe. Umění je v Hegelově systému podle Patočky 

nesamostatné a následně ve vývoji ducha překonané a minulé. 

Nicméně Patočka nachází v Hegelově výkladu estetického postoje i 

jiný druh pravdy, který nazývá fenomenologickým: „Věci v estetickém 

postoji necháváme se zjevovat v jejich zjevování. Stávají se tu médiem a 

příležitostí, aby se zjevovalo zjevování.“280 Jak vidno, v umění je pro 

Patočku skryt vztah k jinému druhu pravdy, než je Hegelem pojatá 

pravda jako adekvace. Patočka navazuje na fenomenologické obnovení 

pojetí pravdy jako aletheia u Heideggera.281 Pravda jako aletheia v 

širokém slova smyslu spočívá v otevřeném vztahování, které nechává věc 

být tak, jak jest. Aletheia proto představuje rovněž svobodu, ale nikoli 

svobodu v podobě libovůle, ale svobodu odkrytosti jsoucna, které je 

možno se oddat. Pravdou umění je podle Patočky proto nikoli adekvace, 

jak bylo možno vidět již v jeho analýze estetického postoje u Hegela, ale 

                                       

279Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 319-347. 

280 Tamtéž, s. 343. 

281 Srov.: Heidegger, Martin. O pravdě a Bytí. Praha: Mladá fronta, 1993. 
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dílo samotného zjevování, které se děje na ose tvůrce, dílo, divák, totiž 

jak, co a komu se jeví. 

Heidegger, který jako Patočka rovněž vychází ze vztahu mezi 

uměním a pravdou pojatou jako aletheia, používá jako ilustraci stavbu 

řeckého chrámu. 282 Ze skrytosti skály, země, přivádí chrám do zjevnosti 

určitý svět. Teprve skrze chrám získává každý člověk a zvíře své místo, 

význam a míru. Člověk je v podřízeném postavení vůči tomuto světu, 

který je chrámem přiveden do zjevnosti, ale zároveň je to pouze člověk, 

který takto svět má. Pravda se v díle děje skrze ustrojování a zasvěcování, 

tj. skrze práci umělce, který dění pravdy, svár země a světa, ustaluje 

v dílo a skrze diváky, v nichž je takový svět udržován. V uměleckém díle 

se tak pro Heideggera odehrává svár země a světa, skrytosti a neskrytosti, 

tj. samotné dění pravdy, v němž umělec i divák představují pouhé 

momenty. 

Patočkovo pojetí pravdy umění má blízko k Heideggerovu i v tomto 

momentu, kterým umění překračuje sféru zkušenosti a žitého světa a 

vede nás k samotným kořenům zjevování. V umění pro Patočku 

nereflektujeme jen náš žitý svět a jeho základní struktury, ale je v něm 

přítomný i lidský vztah ke zjevování (byť umění samozřejmě není jedinou 

možností této realizace a podle Patočky zřejmě také nikoli tou 

nejdokonalejší). 

Estetická zkušenost tak není pro Patočku, jak jsem se snažil 

ukázat, jen zkušeností krisis, která odpovídá úrovni fenomenologie žitého 

světa totiž reflexi lidského postavení ve světě a základní struktury světa, 

ale ve vztahu k základu zjevování i zkušeností fysis. V tomto směru se 

ukázalo, že pro Patočku je estetická zkušenost cestou, v níž se člověk: 

 

„Sám nastaví onomu prazákladnímu dění, jež v nás a pro nás 

odhaluje vše kolem nás i v nás, jako povolný, citlivý nástroj, jehož pomocí 

                                       

282 Až do konce kapitoly vycházím z Heideggera a jeho interpretace Jaroslavem 

Novotným (Novotný, Jaroslav. Smysl a neskrytost.) 
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se toto odhalování stane naléhavějším, mocnějším, hlavně pak 

samostatně viditelným a patrným. To a nic jiného je výkon a cesta 

uměleckého díla. Jeho úkolem je spolutvořit na jasnosti a otevřenosti 

světa, rozšiřovat a posilovat tuto otevřenost.“283  

 

„Krátce – v estetickém postoji se vynořuje ze své anonymity svět, 

nikoli již ve smyslu souboru věcí, nýbrž jako souhra smyslu, který 

vytanul z propastné hlubiny za pomoci a účasti konečné, smrtelné 

bytosti, která je vynakládána na toto v pravém významu toho slova 

úžasné dění, které jako rodiště všeho smyslu vyvolává a valí před sebou 

vždy též otázku dalšího, hlubšího, posledního smyslu jako svůj 

nezachytitelný úběžník.“284  

 

V estetické zkušenosti tak nacházíme oba konstitutivní momenty 

zkušenosti duše. Totiž na jedné straně moment krisis, který v návaznosti 

na Sókratovsko-Platónské klade otázku po světě a lidském místě v něm. 

Na druhé straně i moment fysis, poměr k základu zjevování, moment 

transcendence. Umění v důsledku představuje u Patočky specifický (tj. s 

ohledem na specifičnost uměleckého jazyka) druh reflexe lidského 

postavení ve světě, jeho možnosti i problematičnost (krisis), i vztahu k 

základu zjevování (fysis), jehož jsou diváci, umělci i umělecká díla 

podstatnými, ale nikoli samostatnými momenty. 

  

                                       

283 Patočka, Jan. Hegelův filosofický a estetický vývoj. In Umění a čas I. Praha: 

OIKOYMENH, 2004, s. 293. 

284 Tamtéž, s. 292. 
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3. Patočkova koncepce dějin umění 

 

Ve stati Spisovatel a jeho věc, jak už jsem psal výše, zmiňuje Patočka 

schopnost jazyka osamostatnit se od situace a zachytit svět a zpředmětnit 

jej. Mezi projevy této schopnosti jazyka osamostatnit se od své 

situovanosti patří kromě zprávy, jazyka vědy a filosofie, rovněž umění. 

V něm, na rozdíl od předešlých dvou, jde podle Patočky o zachycení 

životního smyslu přirozeným jazykem.285 Přičemž „životní smysl“ se 

Patočka pokouší uchopit pomocí Husserlova pojmu životního světa.286  

Z toho důvodu, že jde o „životní smysl“; “životní svět“, hovoří Patočka o 

tom, že umělec: 

 

„Nečiní tak jako reflektující filosof, který od smysluplného světa jde 

zpátky k subjektivitě, jejímž je tento smysl výkonem, nýbrž ponechává 

anonymitu anonymitou, pouze zdůrazňuje její výsledky.“287 

 

Navíc přirozený jazyk užívaný umělcem je jazyk původně obrácený 

k a vycházející z životní praxe.288 Tím se liší ve stati Spisovatel a jeho věc 

umění od filosofie a vědy, které pracují podle Patočky s jazykem, jenž je 

utvářen jako záměrně odlišný od jazyka běžného života, situace i 

subjektivních hledisek. V umění je proto cílem zachytit svět v jeho živé 

podobě, svět určitého života, pomocí jemu vlastního jazyka, zachytit jej, 

                                       

285 Srov.: „Poslední a nás zde nejvíce zajímající cesta je úsilí o životní smysl, o jeho 

výslovné zachycení prostřednictvím přirozeného jazyka.“ (Patočka, Jan. Spisovatel a 

jeho věc, s. 285.) 

286 Srov.: Tamtéž, s. 288-289. 

287 Tamtéž, s. 290. 

288 Srov.: „Jazykové struktury, původně obrácené k praxi, ale nesoucí v sobě rovněž 

nesmazatelné stopy životního původu, jsou tak využity novým způsobem.“ (Patočka, 

Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 290.) 
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jak Patočka zmiňuje, v jeho „ten-kterosti“289, nikoli jako svět obecných 

možností, jak se může dávat ve filosofii nebo vědě. 

Lze proto tvrdit, že „fantastická reflexe“ umění je pro Patočku 

perspektivní historickou reflexí, která se vyjadřuje v proměnách stylu290 

a dějinách umění a je odlišná od reflexe transcendentálního já. 

Pro plné pochopení významu umění v Patočkově myšlení je proto 

nutné věnovat se nejen abstraktní struktuře estetické zkušenosti a 

reflexe, ale i jejím konkrétním historickým podobám, které odráží 

proměny žitého světa a lidského místa v něm, stejně jako různé podoby 

vztahu ke zjevování. 

V přítomné kapitole se proto pokusím rekonstruovat z Patočkových 

interpretací uměleckých děl různých epoch to, jak různě se v umění 

projevovala reflexe na lidské místo ve světě a lidský vztah ke zjevování. 

Vycházeje od mýtu, jako původního zdroje všech dějinných mocí a 

lidského porozumění, budu následně vycházet z Patočkova dělení dějin 

umění na epochu uměleckou a estetickou, jak je Patočka podává v eseji 

Umění a čas. 

 

3.1 Mýtické období 

3.1.1 Mýtus jako forma předdějinné existence 

Odpověď na to, jakých podob nabývala umělecká zkušenost v dějinách, 

musí se nejprve utéct k prameni všech dějinných mocí, k prameni dějin 

vůbec, kterým je podle Patočky mýtus. Přičemž je nutné u Patočky 

odlišovat mýtus, který je „bytí člověka v jeho poměru k němu samému, 

forma bytí, k němuž ovšem náleží jasnost o sobě i o všem ostatním, co 

                                       

289 Tamtéž, s. 291. 

290 Hlubší analýzu Patočkova pojetí stylu na pozadí Heideggerovy filosofie umění, z které 

vycházím, nalezne čtenář v: Ševčík, Miloš. Ontologie stylu: Patočkovy úvahy o stylu ve 

výtvarném umění. In Acta Universitatis Carolinae, Acta Philosophica et Historica, Studia 

Aesthetica VI, 2013, č. 1, s. 89-100. 
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jest“291 a mýtus „jako slovo“292, které je vyjádřením prvého, mýtického 

sebeporozumění člověka v „uměleckých“ výtvorech. 

Co se prvého týče, v textech pocházejících zřejmě ze 40. let Mythus 

v naší romantice a u Erbena zvláště293 a Mythus jako vyprávění vyznačuje 

mýtickou formu existence pro Patočku pasivita a uchvácení mocnějšími 

silami.294 

V rukopisu Mythus jako vyprávění Patočka charakterizuje mytické 

moci jako minulé v tom smyslu, že: 

 

„Nikoli, že by jich již nebylo, nýbrž že celý vztah člověka k nim je 

vztah jakoby k minulému: k tomu vůči čemu nemáme žádné moci a co 

nás určuje, k čemu nemáme svobodný vztah.“295  

 

Přítomnost je v mýtickém světě jen odleskem dávných heroických 

dob. Budoucnost vidí člověk mýtu jako pouhé opakování minulého. 

Mytické vědomí je tak, jak píše Patočka, „vyhýbáním před výzvou pravé 

budoucnosti“296.  

I v 70. letech v Kacířských esejích, ale i v přednáškách Platón a 

Evropa, charakterizuje pasivita a minulost u Patočky mytické 

sebeporozumnění člověka. „Člověk se v mýtech jeví spíše jako účastník a 

podílník na něčem, co není ve skutečnosti jeho, co není v kompetenci jeho 

                                       

291 Patočka, Jan. Pravda Mýtu – její problém. In Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 

2002, s. 438. 

292 Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. In Umění a 

čas. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 462. 

293 Patočka, Jan. Mythus v naší romantice a u Erbena zvláště. Sg.3000/081. 

294 „Je velmi obecná shoda o tom, že mytická zkušenost předpokládá poměrně pasivní 

já, tj. takové, které nerozumí sobě samému ještě jako autoru, původci vlastního světa 

(G. Kruger). Pro takové já pak strhující mocnosti světa vystupují jako objektivity, tedy 

božstva.“ (Patočka, Jan. Mythus jako vyprávění. Sg. 3000/095, s. 3.) 

295 Patočka, Jan. Mythus jako vyprávění, s. 3-4. 

296 Patočka, Jan. Čas, mýtus, víra. In Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 135. 
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tvořivých schopností.“297 Zatímco údělem bohů je nesmrtelnost a věčná 

blaženost, údělem lidí, kteří jsou v jasu bohů pouhými hosty, je smrt, 

práce a utrpení. Takový je nomos světa a člověk se mu musí podřídit a 

přijmout své místo v něm.298 V mýtickém světě je člověk pod vládou 

božských mocí a svým minulostním rázem toto porozumění petrifikuje 

stávající životní smysl člověka.  

 Přestože je život v mýtickém sebeporozumění neproblematický, 

není prost problematičnost zcela. Z toho důvodu hovoří také Patočka o 

době staroorientálních civilizací v Kacířských esejích jako o době 

předdějinné a nikoli nedějinné. Problematičnost je v mýtickém 

porozumění již přítomna, ale „ve skrytosti v jakémsi zatlačení“299, 

vyjadřuje se Patočka. V mýtu je tak přítomna podle Patočky, byť ještě 

nevědomě, otázka po lidském místě ve světě a lidský vztah ke zjevování a 

celku.  

 

 3.1.2 Mýtus-ritus 

Po charakteristice mytické formy existence, se nyní obrátím k onomu 

pomyslnému „slovu“, ve kterém toto sebeporozumění dochází svého 

vyjádření. Nejsilnější poukaz „na původní rabské sebeporozumění životu 

poddaného lidství v celé životní formě vysokých civilizací“ 300, máme dle 

Patočky “v zrcadle básnicko-mytických výtvorů“301. Přičemž tou 

nejelementárnější formou, ke které snad lze sestoupit, je ritus.  

                                       

297 Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 195. 

298 „Ve starobybylónském eposu o Atrachasísovi museli bohové původně veškerou práci 

konat sami, pokusili se proto tuto tíži svalit na nižší božstva, což se však nezdařilo: 

museli tedy vynalézt smrt, proto zabili jedno z nižších božstev, z jehož krve a masa byl 

utvořen člověk, který nyní obdržel práci za svůj díl, zatímco bohové si ponechali ryzí, 

nezkalený život.” (Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 20). 

299 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 29. 

300 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 33.  

301 Tamtéž. 
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 Rituálem můžeme rozumět veřejnou událost svázanou pravidly, jež 

tím či oním způsobem tematizuje vztah mezi pozemským a duchovním, 

mezi tím co se ukazuje a ukazováním samotným. Rozdíl mezi pomyslnou 

profánní a sakrální úrovní v mýtu je, jak jsem se snažil ukázat, podle 

Patočky rozdíl časový. Rituály jsou opakováním činu in illo tempore, v 

dávných dobách. Ritus jako „doslovné“ opakování exemplárního jednání 

představuje prvotní fixací smyslu: 

 

„Slavnost a svátek není nic jiného nežli návrat prvního dne 

stvoření, toho nejsilnějšího dne, kdy všechny věci byly vytvořeny tak, jak 

jsou, a proto slavnostní den má zvláštní moc a sílu. To je to „Ach ty Štědrý 

večere/noci divoplodné.“302   

 

Rituál jako opakované vtělení prvotního jednání proto představuje 

v Patočkově výkladu zároveň překonávání, katarzi původních pocitů 

strachu, vítězství smyslu nad nesmyslem, řádu nad chaosem. Rituál 

začleňuje člověka do smysluplného světa:  

 

„V ritech, tancích, obřadech, iniciacích, obětech se člověk chová 

nikoli k jednotlivostem, vstupujícím do možností udržovat se v pulsujícím 

rytmu potřeb života a jejich úkoje nýbrž k celku všech možností, v nichž 

ho oslovuje svět.“303  

 

Ritus tak představuje prvotní fixaci a vyjádření mytického 

sebeporozumění, nejprve gestem, jednání, tancem, pak slovem. Zároveň 

je ritus v Patočkových očích povědomím o světě, který se skrývá za světem 

každodennosti, bezprostřednosti, za praktičností. V ritu je tak rovněž 

přítomen prvotní vztah k sakrální dimenzi, ke zdroji zjevování, protože 

božské je pro člověka mytického sebeporozumění u Patočky zdrojem 

                                       

302 Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 218. 

303 Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, s. 462. 
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smyslu, rovinou, která vysvětluje a ospravedlňuje lidské postavení a 

jednání ve světě jako bytosti odsouzené k práci a smrti. V ritu je tedy 

skryto nezřetelné povědomí o postavení člověka v celku i o tom, co jej 

přesahuje a z čeho vše vchází ve zjevnost. 

 

3.1.3 Epos 

Dalším typem vyjádření mytického porozumění, ve kterém se v zatlačení 

skrývá povědomí o lidské pozici v universu i vztah k tom, z čeho vše 

vzchází, je epické vyprávění. V přednáškách Platón a Evropa načrtává 

Patočka mytický rámec řecké filosofie na pozadí tří mýtů: mýtu o stromu 

poznání, eposu o Gilgamešovi a Oidipovském mýtu. Tento mýtický rámec 

ale není, jak vyjde ještě najevo, vlastní jen filosofii, ale stejně tak i 

evropskému umění. Vždyť právě básníci jsou vedle filosofů podle Patočky 

„nejdůležitějšími ztvárňovateli mýtů“304. Pokusím se nyní za pomoci 

Patočkova výkladu těchto tří mytických vyprávění a charakteristik 

mytického jazyka ukázat, že pro něj mýty skrývají problematiku lidského 

postavení v universu a jeho vztah ke zdroji zjevování. 

V biblickém mýtu o stromu poznání je podle Patočky člověk jediný, 

kdo společně s Bohem ví, ale na rozdíl od něj nemá k dispozici věčný 

život. V tom je právě pro Patočku zachycena prekérnost lidského 

postavení, kdy je člověku odepřen jak ráj nevědomosti, tak i ráj věčného 

života. Člověk se tu ukazuje jako bytost, která nikam nepatří, která není 

ani zvíře ani bůh, která stojí mimo. A to je v tomto mýtu pochopeno 

negativně, připomíná Patočka, jako hřích, jako lidské prokletí.305 

Stejně tak Oidipus reprezentuje pro Patočku člověka obdařeného 

poznáním, a zároveň vyděděnce a proklatce. Oidipus zodpoví hádanku, 

kterou mu Sfinga položí, protože disponuje celkovým náhledem, 

poznáním o tom, jak se to vlastně s člověkem má. Ve svém triumfu je ale 

                                       

304 Patočka, Jan. Smysl mýtu o paktu s ďáblem. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 

2004, s. 510. 

305 Srov.: „Tyto všechny mýty mají týž smysl: člověk je zároveň bytost pravdy a ta pravda 

je pro něho prokletí.“ (Patočka, Jan. Platón a Evropa, s. 179.) 
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nakonec odhalen jako otcovrah a krvesmilník. Z Oidipa se stává všemi 

proklínaný vyhnanec. I vyprávění o Oidipovi v sobě obsahuje povědomí o 

lidském výsadním postavení, o jeho vztahu ke zjevování, které mu 

umožňuje nahlédnutí podstatného, stejně jako reflexi na pozici člověka 

ve světě, že totiž v důsledku této své zvláštnosti, je vyhnancem. Opět se 

tu tedy ukazuje v Patočkově interpretaci zdůrazněná propletenost lidské 

posvátnosti, ale zároveň lidské prokletosti, jako důsledku lidského vztahu 

k celku.306 

Nejinak je tomu podle Patočky v eposu o Gilgamešovi. Patočka sice 

explicitně ve výkladu o Gilgamešovi neříká, v čem konkrétně skrývá tento 

epos reflexi lidského postavení ve světě a jeho vztahu k celku, ale motiv 

opozice lidského a božského, stejně jako hledání věčného života, který 

Gilgamešovi nakonec uniká, poukazují k podobným motivům, jako 

v případě mýtu o stromu poznání.307 

Co Patočkova filosofická, a tedy již reflektovaná interpretace těchto 

mýtů ukazuje je, že již v mýtu je přítomno vědění o mocech, které ovládají 

svět člověka. Člověk je bytost, která mytickým slovníkem řečeno, „jediná 

společně s bohy ví“. To znamená, že v mýtu se člověk ukazuje jako bytost 

žijící v odhalenosti, v nahlédnutí, a tuto prasituaci mýty podle Patočky 

vyjadřují. Ale tento vztah k celku, toto vědění problematičnosti, je podle 

Patočky v mýtickém světě ještě pochopeno jako prokletí a je zatlačeno do 

minulosti. Mýtický svět a lidské postavení v něm je takové, jaké je, 

protože se tak věci udály v dobách héroů. Událost vztahu k celku, ke 

zjevování, ať už v podobě ukradení ohně, nebo snědení jablka poznání, to 

je odsunuto do minulosti. Současnost je jen výsledkem této doby. Nic 

nového už se neděje. K mýtu proto patří rovněž určitý druh pasivity, 

která, protože lidský vztah ke zjevování je v mýtu pochopen jako prokletí, 

přenechává oblast jasnosti a svobody v rukou bohů. 

                                       

306 Tamtéž, s. 191. 

307 Tamtéž, s. 188-192. 
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Zde je nutné se obrátit ke specifiku mýtického a uměleckého 

jazyka. Čtenář si jistě vzpomene, že Patočka je k metaforice mýtického 

jazyka citlivý, když v Kacířských esejích hovoří o „ontologické 

metafoře“308, v které předdějinná společenství žijí. Metafora v tomto 

Patočkově vyjádření poukazuje na to, jak je porozumění v epickém 

vyprávění modelováno. To, co doba cítí, nemůže být: 

 

„Vysloveno pouze abstraktně, jako myšlenka, nýbrž jen jako 

postava a osud. A tato postava, tento osud nejsou pouhé typizace, opřené 

o empirii, nýbrž jsou klíčem k tajemství života a světa, jako jím byl 

Apollon a Dionýsos, jako Oidipus a Orestes jako lano pletoucí Oknos, 

jako Pramáti země a její v nekonečném utrpení k světlu se tříbící 

olympské potomstvo.“309 

 

Důraz na ontologičnost vystihuje způsob, jakým člověk tato již 

metaforická vyjádření chápe, jak jim rozumí. Patočka jej popisuje 

následovně:  

 

„Čtenář básnických děl očekává metafory jako metafory, jako tropy 

jazyka, zatímco mytický člověk v nich nerozeznává rovinu přenášenou a 

přenášející, nerozeznává význam a předmět, řeč a to, o čem je řeč.“310  

 

Mytický člověk nerozlišuje zjevování a to, co se zjevuje. Proto je 

mytický svět plný bohů a duchů. V lese se skrývají najády. Nymfy pečují 

o vodní toky. Hélios každý den vyjíždí ve svém voze na oblohu, aby přinesl 

životodárné teplo a světlo. Člověk je ve světě těmito mocnostmi obklopen, 

vidí je na nebi, v lesích a na loukách. Toto lidské vidění světa se odráží v 

epickém vyprávění a zachycuje tak prapůvodní porozumění světu a 

                                       

308 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 45. 

309 Patočka, Jan. Mythus v naší romantice a u Erbena zvláště, s. 69-70. 

310 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 45. 
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intimní vztah předdějinného člověka k těmto mocnostem. Původní moci 

a hodnoty v epice vystupují tedy dle Patočky v „metafoře“, která je 

transitivní, tj. vystupují zde jako objektivní reálné mocnosti, postavy a 

božstva. V mytickém vyprávění člověk ještě nerozumí danému smyslu 

jako svému smyslu, ale jako smyslu vůči němu externímu, danému 

božskými mocnostmi, jako smyslu, který ještě není smyslem životním a 

individuálním, za který nese odpovědnost. Pro epos je tedy podle Patočky 

charakteristické „že člověk bytost mluvící, vypravuje, a nikoli to, co chce, 

nýbrž to, co musí“311. 

Na druhé straně, jak jsem se snažil ukázat na Patočkově výkladu 

mýtů, je v postavách a osudech epického vyprávění uložena ve skrytu 

zkušenost lidského vztahu ke zjevování i reflexe lidského postavení ve 

světě. V mýtu je tak v zatlačení přítomná zkušenost duše s oběma jejími 

momenty krisis, vědomím viny a problematičnosti, i fysis, povědomím o 

neviditelném základu, z nějž vše roste. V mýtu se tak z Patočkova 

pohledu poprvé projevuje, byť ještě nevědomě, lidský vztah k pravdě:  

 

„Mýtus je totiž otázkou, kterou se lidé obracejí k lidem, otázkou 

přicházející z hlubiny, jež leží v člověku ještě hlouběji než logos, a tato 

radikální otázka, kterou my neklademe, nýbrž kterou jsme sami 

problematizováni, volá básníka, aby ji výslovně formuloval a 

zpracovával.“312  

 

Ve „slově“, které je výrazem mytického sebeporozumění, jsou tak 

pro Patočku obsaženy oba podstatné momenty zkušenosti duše, totiž 

vztah k transcedetnímu zdroji zjevování, i vědomí lidské provinilosti a 

problematičnosti. Nicméně ještě jako nevědomé nebo potlačené, leží 

„hlouběji než logos“. Řeč mýtu je ještě zcela vázána na situaci. Mytické 

vyprávění je magickým přivoláním héroa a opakováním jeho činů. 

Mytický člověk ještě nedovede provést reflexi na logos, nedovede rozlišit 

                                       

311 Patočka, Jan. Mýtus. In Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 435. 

312 Patočka, Jan. Smysl mýtu o paktu s ďáblem, s. 511. 
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řeč od jejího obsahu. Teprve umělec je tím, kdo tyto motivy zvýrazňuje, 

tematizuje, a tím je osamostatňuje a činí tento zprvu nevědomý obsah 

mýtu explicitním.  

 

3.2 Umělecké období 

Vlastní dějiny umění je možné psát teprve od okamžiku, kdy umění 

vystoupilo ze své mytické kolébky. Počátek uměleckého období 

reprezentuje pro Patočku vznik antické tragédie. V antické tragédii totiž 

dochází dle Patočky původní mytologický rituál svého uměleckého 

vyjádření.313 Tragédie sice ještě vyjadřuje obecně závazný smysl pomocí 

mýtických figur, z kterých se stala vyjadřovací konvence, ale pracuje 

s nimi již nikoli doslovně, jako s popisy skutečnosti, ale jako s výrazy 

jazyka, symboly, a odhaluje v nich reprezentanty problematičnosti 

lidského postavení v universu. Tragédie proto představuje nikoli 

opakování, ale reflexi mytologických témat, jejíž výsledek odvisí od 

básníkova ingenia.314 

Chtěl bych nyní uvést několik příkladů Patočkovy interpretace 

antických tragédií, které ukazují, že antickou tragédii vnímal jako první 

místo, ve kterém se neuvědomělá problematičnost skrytá v mýtu stává 

explicitní. 

Ve 40. letech v přednáškách o Sókratovi Patočka vykládá 

Aischylovu Oresteiu jako příklad zásadní proměny společenské 

                                       

313 „Pojmeme-li tragédii ve smyslu původního obřadu, pak lze říci paradoxoně, že 

nevzniká z ducha hudby, ani z mýtu, nýbrž že je sama pramenem, vlastním vývařištěm 

mýtu.“ (Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, s. 464.) 

314 Snad ještě lépe formuluje tuto myšlenku Daniela Blahutkova, která ukazuje, že 

Sofoklův Oidipus „je promýšlen jako příběh, jako mytická látka, jejíž dokonalá 

artikulace je ovšem věcí básníka (Sofoklés). Že je představen jako výraz univerzální 

lidské situace (bludnost, zabloudění do jasnosti) a zároveň jako slovo mýtu, který je 

v jistém smyslu předstupněm k filosofickému uchopení světa (tj. k pronikání k ‚denní‘ i 

‚noční‘ stránce zjevování).“ (Blahutková, Daniela; Ševčík, Miloš. Patočkovy interpretace 

literatury. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 43-44.) 
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skutečnosti tehdejšího Řecka. Zatímco v archaickém Řecku, kde dochází 

mytická tradice svého vyjádření v ritu a epické poezii, je lidský vztah mezi 

božským a lidským bezprostřední a nedvojznačný, symbolizuje Aischylův 

Orestés dle Patočky již zcela nový řád. Rozhodnutí o Oresteiově vině je 

v Aischylově verzi tohoto mýtu svěřeno do rukou lidskému soudu, který 

je zaštíťen božskou autoritou Athény. Zatímco dříve měly staré rody zdroj 

své autority a schopnosti vládnou tak říkajíc v krvi na základě tradice, je 

v novém řádu, který Aischylos naznačuje, lidský smysl i osud dán do 

rukou člověku. Oresteův osud se již neopírá o zákon tradice nebo boží 

rozhodnutí, ale o přítomné rozhodnutí, které je v rukou lidí, byť 

podpořené božskou přízní, symbolizovanou Athénou. Nicméně oproti 

mytickému porozumění můžeme pozorovat, že Patočka v Aischylově 

tragédii vidí explicitní rozlišení dvou rovin: rovinu přítomné skutečnosti 

a lidského smyslu a rovinu založenou v tom, co je božské.315 

Podobně je tomu i v případě Patočkova výkladu osudů Labdakovců. 

Sofoklés se nejprve věnuje čistě mytickému tématu osudů Oidipa, který, 

jak už jsem ukázal ve výkladu o mýtu, representuje pro Patočku vědomí 

o jasnosti a dvojznačnost lidského údělu.316   

Vrchol Sofoklových dramat pak představuje podle Patočky 

Antigoné. V Patočkově interpretaci je v Sofoklově Antigoně na protikladu 

Antigony a Kreonta předvedeno "ad oculos“317, totiž narozdíl od mýtu 

explicitně, že si nový, lidský zákon (Kreont), nevystačí, že je založen a 

obklopen něčím hlubším (Antigona). Sofoklova Antigoné tak představuje 

ustavičnou „dvojsmyslnost každého činu, který je následkem toho stálá 

krisis –dělba, volba mezi a “318. 

                                       

315 Srov.: Patočka, Jan. Sókrates. s. 32. 

316 Srov.: Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, s. 465. 

317 Srov.: „Jeho (Sofoklovo J. J.) drama bylo pro člověka, žijícího v předznamenání 

starého mýtu, demonstrací ad oculos, že nové pathos si nepostačí, že je vnitřně vázáno 

ke starému, a postaví-li se samo na sebe, že zničí sebe i obec.“ (Patočka, Jan. Ještě 

jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. In Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 

390.) 

318 Patočka, Jan. Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou, s. 393. 
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V Patočkových interpretacích nejstarších tragédií vystupují do 

popředí především dva momenty. Prvním je skutečnost, že lidská 

problematičnost a lidský vztah ke zjevování, nikoli již postava ve svém 

doslovném smyslu, jsou učiněny explicitními (ad oculos) náměty antické 

tragédie. Druhým momentem je skutečnost, že autor sice opakuje 

mytologický námět, ale již jej sám upravuje, zdůrazňuje jisté momenty 

tak, aby umožnil skrytému smyslu mytologických motivů vystoupit do 

popředí. Ve výsledku se tak ukazuje, že antická tragédie sice využívá 

tematiky mýtu, ale již reflektovaným způsobem. Tragédie vzešlá z oslav 

Dionýsia tak sice představuje reprízu mytických témat, ale v Patočkově 

pojetí představuje, oproti mýtu, přítomnost vědomí o problematičnosti: 

 

„Nikoli toho, či onoho, nýbrž veškerenstva vůbec a přísně do něho 

zařazeného života v něm. Je-li však jednou položena taková otázka, pak 

se člověk vypravil na dalekou cestu, na kterou dosud nevstoupil, na cestu 

na níž je možná leccos získat, ale na níž rozhodně se dalo též mnoho 

ztratit. Je to cesta dějin. Na jejím počátku je člověk bezmocný nevolník 

života, ale má přirozený svět a jeho bohy, službu, která je jim vhod, 

umění, v němž se vyjadřovala tato služba a souvislost s bohy. To vše dal 

v sázku na své nové cestě.“319  

 

Tragický dithyramb tak provází člověka v jeho druhém zrození do 

světa mravního a politického, do světa dějin a představuje radikální 

proměnu světa v důsledku reflexe. V tragédii tak poprvé vystupuje 

zkušenost duše, kterou bylo možné nalézt upozaděnou v mýtickém 

rozumění.  

V činnosti tragického básníka se řeč osvobozuje od situace, a 

tragédie tak představuje, vedle filosofie jeden z projevů lidské svobody a 

transcendence. Stejně jako nejstarší řecká filosofie, i umění vyjadřuje 

rozdíl mezi tím, co se ukazuje a ukazováním samotným na pozadí 

                                       

319 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 40. 
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mýtických témat. Nicméně, jako je v nejstarší filosofii princip zjevování 

připsán na vrub neosobním mocnostem a uvažování těchto myslitelů je 

průnikem do jiného světa, který se skrývá za tímto světem, průnikem k 

božskému logu, zákonu, jednu atd., které je zdrojem pravdy a zjevování, 

je i vztah k celku v umění uměleckého období řízen takovým neosobním 

a umění vnějším principem. Člověk uměleckého období si tak sice již je 

vědom rozdílu mezi ukazováním a tím, co se ukazuje, nežije jako mytický 

člověk v ontologické metafoře a v uvědomění si své svobody a viny se 

vztahuje k celku, ale odpovědnost za zjevování a za syntézu protikladů 

dobrého a zlého vkládá i nadále do rukou transcendentních mocností, do 

jejichž správy se odevzdává. Připomněl bych roli Athény v Aischilově 

tragédii nebo konflikt lidské svobody a osudovosti v řecké tragédii vůbec. 

Závislost umění na jemu vnějším a objektivním smyslu 

v uměleckém období naznačuje i Patočkova formální analýza jednotlivých 

vrstev uměleckého díla, které Patočka přebírá z díla Arnolda Gehlena, tj. 

vrstvy formálních prvků (základní znaky, čáry, barvy), vrstvy primárních 

objektů (zobrazené postavy) a vrstvy ideálních představ (numiniózní, 

metafyzická kvalita díla). Díla tohoto období jsou charakterizována dle 

Patočky přítomností všech vrstev za udržení primárního významu vrstvy 

poslední: 

 

„Tato metafyzická kvalita se tedy v údobí převládajícího umění 

vztahuje k tomu, co je numinózní, božské, zázračné. Mění se podle 

způsobu, kterým se tato numinóznost projevuje; je to často mysterium 

tremendum, fascinující hrůza nebo cizí, povýšený a nepřístupný 

majestát.“ 320 

 

V uměleckém období nabývá zkušenost duše v umění specifického 

charakteru. Tematizuje oba podstatné momenty, které z pohybu 

transcendence pramení, totiž krisis, vědomí o lidské problematičnosti a 

                                       

320 Patočka, Jan. Umění a čas, s. 309. 
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otázku po smyslu lidskéh bytí, i moment fysis, vztah človka k 

transcendentnímu základu zjevování, který je v tomto období pojat jako 

božská dimenze, na kterou umění poukazuje a skrze niž je umění 

prodchnuto smyslem. Nicméně, na rozdíl od mýtu, ve kterém byla tato 

zkušenost přítomná implicitně, jsou tyto momenty, jak jsem se pokoušel 

ukázat na Patočkových interpretacích některých tragédií, učiněny 

vědomými a to především za vydatného přispění umělce, který je v tomto 

období tím, kdo zodpovídá, za zpracování a zvýraznění těchto momentů.  

Druhým specifikem umění uměleckého období u Patočky je, že 

člověk sice rozlišuje mezi zjevováním a tím, co se zjevuje, nežije již 

v ontologické metafoře, ale nadále klade zjevování do sféry mimo umění, 

do rukou transcedentních mocností nebo objektivní všeobecně závazné 

ideje.  

 

 

3.3 Období přechodu 

3.3.1 Středověk, renesance a 19. století 

Jak mohl čtenář vidět, v antické tragédii je na rozdíl od mýtu podle 

Patočky již za vyprávění odpovědný autor, nicméně obsah antické 

tragédie representuje stále ještě obecně závazný smysl. Podobně je tomu 

i ve středověku, který by snad mohl být v Patočkových očích pochopen i 

jako krok zpět: středověký autor se považuje za pouhý nástroj Boha. 

Středověk jako by se vracel k mytickému pojetí, kde je smysl smyslem 

anonymního my a přichází s božím pověřením. Na rozdíl od antiky, kde 

se člověk vztahuje k božskému skrze obec, je středověký člověk podle 

Patočky „nekonečnou niterností zaměřenou na onen svět“321. Vztah 

k božskému, obecně závaznému smyslu je proto vztahem intimním, který 

se děje v osamělé meditaci, modlitbě a kde se odhalení smyslu 

neodehrává skrze nahlédnutí pomocí rozumu, ale pomocí víry, díky 

                                       

321 Patočka, Jan. O Burckhardtově pojetí renesance. In Umění a čas I. Praha: 

OIKOYMENH, 2004, s. 198. 
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zjevení. Oblast umění není tedy ve středověku ještě zdaleka pojata jako 

sféra zcela autonomní tvorby. 

Renesance představuje v tomto směru pro Patočku periodu 

přechodu mezi uměleckým obdobím a obdobím abstraktního a 

formálního pojmu.322Ve své úvaze O Burckhardtově pojetí renesance 

Patočka mimochodem vyjadřuje i své pojetí tohoto období. Přes možnou 

historickou kritiku Buckhardtova pojetí je Patočka přesvědčen, že 

hluboké jádro, které Burckhardt v renesanci zahlédl, zůstává 

nedotknuté. Tímto jádrem je podle Patočky zvláštní podvojnost 

renesance. Na jedné straně představuje renesance období vyhroceného 

individualismu, racionalizace a sekularizace, zároveň je však renesance i 

obdobím mystiky a hluboké duchovnosti. Zatímco z prvního momentu 

čerpá podle Patočky racionalismus a osvícenství, ten druhý se stává 

inspirací pro německou romantiku.323 Kombinace racionální objektivity, 

která jako klíč k tajemstvím vesmíru zůstává prodchnuta něčím 

duchovním, je dle Patočky nanejvýš příznivá pro nazíravé zobrazování. 

Renesanční snaha o objektivní pohled, stále ještě prodchnutý 

duchovností, proto vede dle Patočky k tomu, že renesanční výtvarné 

umění usiluje o zařazení do oblasti artes liberales. 324Výtvarné umění se 

                                       

322 Srov.: „Možná, že by bylo možno rozdělit duchovní dějiny lidstva v dvě velké epochy 

s přechodem uprostřed (zvýraznil J. J.).“ (J. Patočka. Umění a čas, s. 307.) Důraz na 

období renesance jako na období přechodu, dodržuje Patočka i v Kacířských esejích: 

„Velikým přelomem v západoevropském životě zdá se být 16. století. Od té doby proti 

tématu starosti o duši vystupuje do popředí jiné téma, které se zmocňuje oblasti za 

oblastí, politiky, ekonomie, víry. (J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 88.) 

323 Srov.: „Podle toho, kterou komponentu zdůrazníme, dostaneme renesanci v podstatě 

racionalistickou, předchůdkyni osvícenství a rozkladu všech tradic a posvěcených 

vazeb, nebo renesanci mystickou, geniální a intuitivní, která se vznáší nad pouhou 

vulgarní, konečnou skuečností.“ (Patočka, Jan. O Burckhardtově pojetí renesance, s. 

197.) 

324 Sov.: „Taková pozice je na nejvyšší míru příznivá té objektivaci, kterou je nazírání a 

nazíravé zobrazování. Nazíravé zobrazování je též nejvlastnější doména renesančního 

výtvarného umění, které se tehdy počíná distancovat od pouhé subsumpce pod artes 
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stává dle Patočky, alespoň u velikých postav této doby, vědomou theoria, 

tj. metodou, jak pronikat právě do tajemství a podstaty viditelných 

věcí.325 

V literatuře vyjadřuje tuto podvojnost renesanční doby legenda o 

Faustovi. Faustovská legenda je dle Patočky vůbec jedním z hlavních 

mytologických archetypů, které evropští umělci stále znovu a znovu 

ztvárňují. Počátky faustovské legendy Patočka sleduje až k Platónovi. 

Platónský filosof představuje kouzelníka, který pomocí racionality 

spoutal zlého démona eróta a proměnil jej ve služebnou sílu.326 Jak jsem 

se snažil ukázat v první části, je to Platónská tradice nahlédnutí, která 

utváří podle Patočky evropské duchovní prostředí. Platón proto 

představuje pro Patočku hlavní jádro, uzel, celé evropské tradice. 

V platónském pojetí je nahlédnutí nástrojem přiblížení se k bytí, 

nástrojem vystupňování lidské existence tak, že se připodobňuje bohu. 

Nicméně je zde přítomno i „faustovské“ nebezpečí, že se starost o to „být“, 

promění ve starost o to „mít“. Jinými slovy, že bude Platónský kouzelník 

sveden, že nahlédnutí vymění za praktickou účinnost k ukájení svých 

existenčních potřeb, že propásne onu možnost prohloubit lidskou 

existenci v trivialitách a rozptýleních všedního dne. Proto právě na této 

legendě chce Patočka sledovat nejen osudy Německa, ale zároveň osud 

                                       

mechanicae, a usiluje a dosahuje zhodnocení jako ars liberalis. (Patočka, Jan. O 

Burckhardtově pojetí renesance, s. 199.)  

325 Srov.: „Malířství je větším rozjímáním duševním a větším uměním i větším divem 

nežli skulptura, protože úkol sám nutí malíře, aby svoji mysl změnil v mysl Přírody 

samé, a aby byl tlumočníkem mezi onou Přírodou a Uměním, vykládaje svým uměním 

příčiny jejích jevů závislých od zákonů jejích, a vykládaje, jakým způsobem podoby 

předmětů stojících v zorném poli oka závodí se skutečnými obrazy v zornici oka.“(Da 

Vinci, Leonardo. O vědě pravé. Výňatky z paragonie. In: Úvahy o malířství. Praha: 

Vladimír Žikeš, 1941, s. 268-269.) 

326 Srov.: „Důsledkem tohoto pojetí se stalo v novoplatonismu, že démonično – Erós je 

velký démon – se stává služebnou říší v pohledu skutečného filosofa, který přemohl 

všechna jeho pokušení (…) Platónský filosof je kouzelník – Faust.“ (Patočka, Jan. 

Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 106.) 
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evropského lidstva.327 Hlavní tématem faustovské legendy je podle 

Patočky prodej nesmrtelné duše. Nesmíme však nesmrtelnosti rozumět 

v upadlém smyslu, upozorňuje nás Patočka. Nejde o nesmrtelnost ve 

smyslu nekonečného přežívání vitální stránky života, ale o vyhrocení 

duše, jak jí rozumí Patočka. Nejde tedy o bytí vůbec, ale o autentické bytí 

tváří v tvář zjevování.328 Faustovský mýtus se pak dle Patočky dočkal 

v evropských dějinách trojího ztvárnění. Každé z těchto ztvárnění, 

marloweovské, goethovské a mannovské, pak v Patočkových očích 

reflektuje vývoj Evropy jako duchovního celku rozepjatého mezi dvěma 

faustovskými možnostmi.  

Vraťme se ale nyní zpět do renesance. V 16. století, na sklonku 

středověku, představuje marloweovská verze dvojí možnost; buď si 

uchovat onen niterný vztah k nekonečnu a příslib věčné blaženosti, která 

provází středověkého člověka, nebo dočasné umocnění vlastní existence, 

tj. „samostatně zvolená a samostatně uskutečněná, i když krátkodobá 

změna stupně bytí, oproti věčnosti pasivního přijímání“329, vysvobození 

se z věčně pouze přijímaného smyslu směrem ke smyslu autonomně 

tvořenému. 

Z příkladů proměny postavení výtvarného umění v renesanci 

a z Patočkovy intepretace Marloowa Fausta můžeme sledovat směr, 

kterým se umění proměňovalo. Obvzláště Mefistofelova slova: „Bůh, 

jemuž sloužíš, vlastní vůle tvá, jež v lásku k Belzebubovi vtělena“330, 

pregnantně vyjadřují proměnu, kterou Patočka v renesanční umělecké 

zkušenosti vidí. Vyostřuje se lidská individualita, pasivní postoj je naopak 

nahrazen aktivitou. Viděli jsme, že výtvarní umělci se snaží o theoria, tj. 

                                       

327 „Pověst o Faustovi nejen osvětluje a vykládá osud Německa, jak bylo úmyslem 

básníkovým, nýbrž zároveň, tím ještě hlouběji osud Evropy a celého lidstva na prahu 

poevropské epochy dějin.“ (Patočka, Jan. Faustovská legenda včera a dnes. In Umění a 

čas II, Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 119.) 

328 Srov.: Patočka, Jan. Smysl mýtu o paktu s ďáblem, s. 510 – 525, z kterého vycházejí 

i následující pasáže. 

329 Patočka, Jan. Smysl mýtu o paktu s ďáblem, s. 512. 

330 Marlowe, Charles. Doktor Faustus. Kladno: J. Šnajdr, 1925, s. 25. 
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vnímají své umění jako způsob, kterým člověk aktivně proniká 

k tajemství podstaty přírody. Faustova legenda naznačující lidskou 

touhu po samostatně zvoleném, a nikoli z vnějšku diktovaném smyslu, 

odráží i charakter renesančního umění, kdy umělec už nevypravuje, co 

musí, ale co chce.  

Vidíme, že umění renesance přináší podle Patočky zkušenost už 

nikoli o neosobním objektivním smyslu, ale naopak zkušenost možnosti 

subjektivního smyslu a osobního vztahu ke zjevování.  

Tím vystupuje do popředí i mravní dilema, které representuje 

faustovská legenda a jež v uměleckém období s jeho objektivně závazným 

smyslem neexistovalo, totiž že člověk, řečeno heideggerovským 

slovníkem, zamění autentické bytí za neautentické, touhu po tom 

umocnit své bytí, za touhu po tom mít, ovládat jsoucno. Zatímco v 

uměleckém období nabývala krisis podoby reflexe na nedostatečnost 

lidského smyslu vůči božskému objektivnímu smyslu (fysis), z čehož 

vznikal tragický konflikt lidské svobody a božské osudovosti antické 

tragédie, přináší renesance v momentu krisis problematiku lidské 

odpovědnosti za bytí a v momentu fysis zkušenost osobního vztahu ke 

zjevování („Bůh, jemuž sloužíš, vlastní vůle tvá“). Renesanční umění tak 

představuje v Patočkových očích výrazný krok směrem od závazného 

smyslu ke smyslu individuálnímu. 

 Pohyb od objektivně závazného smyslu ke smyslu subjektivnímu, 

společně s proměnou toho, jak je vnímáno lidské postavení ve světě, které 

se změnilo z tragického hrdiny marně prosazujícího svůj smysl proti 

„větrům osudu“331 v pozici faustovského kouzelníka, dokončuje 

                                       

331 Srov.: „Právě tehdy Agememnón, 

  starší vůdce výpravy, 

  který věštce nehanobil 

  a vál s vichry osudu – 

v čase, kdy Achájové 

u Aulidy tísnili 

v burácivém vlnobití…“ 
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v Patočkově výkladu umění 19. století. Umění 19. století představuje 

podle Patočkova výkladu uvědomění skutečnosti, že umění je 

samostatnou oblastí zjevování smyslu, a nejen to. Umění 19. století si 

uvědomuje, že tento smysl vyprávění, které předvádí, není závislý na 

vnějším světě. Můžeme říci, myšleno obrazně, že umění si uvědomuje, že 

je oblastí samostatného diskursu, který je do sebe uzavřený a zcela si 

postačuje. Nicméně to má podle Patočky za důsledek, že  umění 19. 

století je pochopeno jako sféra úniku ze světa, nostalgie, která nemá se 

skutečností nic společného. V tom bude pro Patočku spočívat odlišnost 

umění romantického a moderního, že totiž moderní umění sice rovněž 

neoznačuje svět vně díla, ale narozdíl od umění 19. století se o společném 

světě vyjadřuje, ovšem v záporných tezích. To spočívá především v tom, 

že pro něj „neexistuje ‚spása‘, neexistuje jediný a poslední ústřední bod 

smyslu, k němuž lze všechno vztáhnout.“ 332  

Přestože devatenácté století spadá podle Patočky ještě do období 

přechodu mezi uměleckým a estetickým obdobím, je obsah umění, které 

připravuje nástup moderny, již prodchnut fiktivním významem a 

umělecké dílo je oknem do světa, který je již pouze světem díla. 

 

3.4 Estetické období 

Období, které Patočka nazývá estetické, charakterizuje po formální 

stránce úpadek významu metafyzické vrstvy a vrstvy zobrazovaných 

předmětů ve prospěch vrstvy formálních prvků. Tím ale Patočka nechce 

říci, že by další vrstvy nebyly v umění estetického období přítomny, sám 

se zmiňuje o obrazech Cézanna, Kandinského a Mondriana jako 

o příkladech děl estetického období, kde je ještě ideální smysl 

přítomen333, Patočkovi jde spíše o zdůraznění toho, že ve stylu moderního 

                                       

(Aischylos. Oresteia. přel. Petr Brokovec a Matyáš Havrda, Praha: Národní divadlo, 2000, 

s. 57, verš 184-190.) 

332 Patočka, Jan. Umění a čas, s. 316. 

333 Srov.: Patočka, Jan. Umění a čas, s. 308. 
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umění chybí vrstevnatost, hierarchie, že ideální vrstva není dominantní 

v díle, ale že všechny kvality se nachází na stejné úrovni. Jak jsme viděli, 

na rozdíl od toho, co je charakteristické pro umění u Hegela, tj. pro umění 

tzv. uměleckého období, nemá umění v estetickém období svou pravdu 

vně sebe, není řízeno adekvací k metafyzickému základu světa, který by 

v něm byl dominantní a kterému by bylo podřízeno. Naopak, metafyzický 

smysl díla nepřichází zvenčí, ale jak píše Patočka:  

 

„Není to již dílo, jehož úmyslem je jaksi říci, sdělit to, co ovládá svět 

v něm samém – spíše svět krystalizuje posléze v svět smyslu, který 

existuje pouze v díle a z jeho milosti.“334 

 

Patočka proto mluví o umění estetického období, jako o „absolutní 

hře“, která osvobozuje a nechává jsoucno, aby se samo ukazovalo. Tak se 

jsoucna, která se sama ukazují ve hře umění estetického období, stávají 

příležitostí, záminkou pro zjevování samotného zjevování.335 Dílo samo se 

v době bez smyslu, odhaluje svou povahu jako místa zjevování a předvádí 

toliko hru zjevování jsoucna samotného. V umění už neexistuje 

záchrana, únik v podobě jednotného a ústředního smyslu. Naopak, 

umění estetické kultury „dává vypučet světům smyslu“336. Odtud pak 

plyne disharmonie a bolest doby, charakter uměleckého díla, jako 

něčeho, co není přístupné všem, ale jen malému okruhu nadšenců. 

Moderní umění nám vrací podle Patočky „une preception sauvage“337, 

                                       

334 Patočka, Jan. Umění a čas, s. 310. 

335 Srov.: „ Umění je absolutní hra, tj. hra, která nepředpokládá žádné předchůdné, 

předem dané jsoucno, nýbrž je hrou tohoto jsoucího sama. Hra jsoucna samého, kdy 

jsoucno hraje, ‚představuje‘ sebe samo, je však zjevování, fenomenalizace, manifestace. 

Umění je absolutní hra jakožto hra zjevování se věcí. Věci v estetickém postoji 

necháváme se zjevovat v jejich zjevování. Stávají se tu médiem a příležitostí, aby se 

zjevovalo samo zjevování.“ (Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 343.) 

336 Tamtéž, s. 310. 

337 Tamtéž, s. 343. 
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které představuje v návaznosti na Merleau-Pontyho návrat k živelnému 

vnímání, zrušení perspektivního a kulturního vidění, kterým je naše 

vnímání in-formováno a jehož základ tvoří, v návaznosti na historickou 

situaci vzestupu matematické přírodovědy, eukleidovský prostor. 

V kontextu výkladu o Hegelově učení o minulém rázu umění, kde výraz 

„perception sauvage“ Patočka užívá, je třeba mu rozumět rovněž jako 

specifickému druhu zkušenosti. „Perception sauvage“ je zkušenost 

odskutečňujícího uskutečňování, je vztahem k minulostní dimenzi času, 

ke smrti, která tvoří u Patočky jádro estetického chování. V estetickém 

chování se ztrácí vážnost práce i boje. Nezainteresovanost „perception 

sauvage“ je blízká, jak už jsem zmínil, pouhé hře, která poukazuje na 

zjevování jako takové. Pravdou umění v estetické době proto není něco, 

co se zjevilo, ale samo zjevování, ke kterému to zjevené poukazuje.  

Vhodným příkladem takového Patočkova pojetí moderního umění 

jsou jeho Poznámky k polyperspektivě u Picassa od W. Biemela338. 

Patočka zde polemizuje s Biemlovou interpretací důvodů, které vedou 

v Picassově tvorbě k užití geometrizace plochy a polyperspektivy. Zatímco 

Biemel vidí důvod Picassovy tvorby v technickém charakteru doby, jehož 

je geometrizace a v důsledku toho objektivizace v ploše a linii u Picassa 

výsledkem, Patočka navrhuje alternativní výklad. Geometrizace je podle 

Patočky „návratem k základům“ z nichž malířské dílo vůbec vchází ve 

zjevnost. Polyperspektiva nepramení z technické snahy ovládat viděné, 

jsoucno, ale ovládnout „tvůrčí možnosti“. Picassovu experimentální 

tvorbu je proto podle Patočky nutné chápat jako:  

 

„Snažení jít na dno úsilí malíře, pochopit jeho možnosti co možná 

v samém kořeni a s bezprostředností, která odmítá předem daná 

myšlenková schémata. Ne to, že zvládá viděné, ale že pomocí cesty k zcela 

                                       

338 Patočka, Jan. Poznámky k polyperspektivě u Picassa od W. Bimela. In Umění a čas 

II. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 30- 34. 
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elementárně-původnímu se mu jiným původnějším a plnějším způsobem 

objeví povaha, bytí věcí, je možná smyslem Picassova násilí.“339 

 

To je tím pozitivním v negativitě moderního umění. Patočku 

netrápí, že se v umění nezjevuje žádná pozitivní pravda, smysl, protože 

umění už nevypráví veliké příběhy metafyzického významu. Ve 

skutečnosti je v této ztrátě smyslu v umění estetického období dle 

Patočky skryto to zásadní, „mluveno spolu s Weinschedelem, 

problematičnost, mluveno s Heideggerem, skrytost jsoucna v celku… 

Toto tajemné to tedy je, co se vyjadřuje v otřesení naivně přijímaného 

smyslu“340.  

Jak je zřejmé, moderní umění představuje takovou podobu lidského 

vztahu ke zjevování, který není zakryt ani objektivně závazným smyslem, 

ani není libovůlí z nihilismu vyrůstajícího relativismu. Nicméně ani 

v tomto „vrcholu“ není vztah umění ke zjevování bezprostřední. I nadále 

platí, že minulá dimenze, smrt, která je jádrem estetického postoje, je 

zahalena, skryta do věcí, které na ni zároveň poukazují. Svobodná hra 

jsoucího sama totiž slouží jako „médium“, u kterého je přítomno zjevování 

jakoby mimochodem, na okraji zorného pole. Ani moderní umění tedy 

nepředstavuje zcela čistou podobu péče o duši. Nicméně i přesto je 

moderní umění vědomím lidské svobody jako odpovědnosti a 

problematičnosti ve vztahu ke zjevování. Tím, že v moderním umění je 

přítomna zkušenost zjevování, co do momentu fysis, a zkušenost 

otřesenosti, co do momentu krisis, je moderní umění nejblíže zkušenosti 

duše, jak ji pro Patočku v čisté formě reprezentuje filosofie. Moderní 

umění proto zjevně pro Patočku representuje vrchol evropské umělecké 

tradice, která tak jako celá Evropa, vyrostla podle Patočky právě ze 

zkušenosti duše.  

  

                                       

339 Tamtéž, s. 33. 

340 Patočka, Jan. Kacířské eseje k filosofii dějin, s. 82. 
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4 Konec dějin umění 

 

Modernou ale Patočkovy zmínky o umění nekončí. V textu Evropa a doba 

poevropská je možné nalézt následující Patočkovu poněkud obšírnou 

charakteristiku umění druhé poloviny 20. století: 

 

„Zajedeme-li se podívat na výstavu amerického malířství dnešních 

dnů, od samého počátku nám v ústrety vane naprosto jiný duch než ten, 

který až doposud platil za ducha "moderního", postkubistického 

výtvarného umění. Téměř zmizela deformace, proměna formy, 

samostatný svět formy a snu, hledání konstrukčních zákonitostí a mnoho 

dalšího. Žádné zviditelňování neviditelného v duchovním smyslu, nýbrž 

prostě: síly průmyslové produkce neo-technického věku, které jinak 

vyrábějí fabrikáty, se zde bezprostředně vystavují pohledu. Oko vnímá od 

počátku znaky vůdčí intence, vyjadřované slovy automatizace, řízení, 

kolosalita, špatná nekonečnost, neomezené rozmnožování, přesnost, síla, 

pole, médium - někdy chaoticky, někdy vítězoslavnou, vždy křiklavou a 

energicky průbojnou silou. Reklama promítnutá do absolutna, energie 

působící výtryskem třpytivých barev, záření učiněné hmotou, geometrie 

pohybu, lidství rozložené do nekonečného sledu individuálních forem 

proměnlivých v mnoha dimenzích, člověk-společnost, člověk-masa v 

průniku s prostorem, silokřivkami, mechanismy - co si lze přát více k 

vyslovení dnešního slova "kosmicity", astronautiky, výroby stupňované 

donekonečna, která za motor a cíl neuznává nic než sebe samu? V 

žádném případě to však už není svět evropský: Evropa je vždy v nějakém 

smyslu subjektivní, a zde máme před sebou svět téměř dokonale 

objektivovaný. Pokud výtvarné umění neztratilo schopnost, jež je vždy 

vyznamenávala před všemi ostatními druhy umění, totiž vyjadřovat styl 

dějinné epochy řečí viditelnosti, vnějšími symboly celkového duchovního 
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obsahu, pak před sebou zcela nepopiratelně máme elementy nového 

dějinného stylu. Není to už styl evropský." 341 

 

Tuto citaci je možné rozdělit na několik částí: (i) úvod, který se 

věnuje vztahu tohoto umění k umění období předchozího; (ii) analýzu 

formálních prvků nového umění; (iii) vyjádření charakteru nového světa 

v umění, který je (a) technický a (b) neevropský. 

Otázku, kterou si chci v závěru práce položit je, zda i tento druh 

umění, který budu nazývat současným, může být vztažen ke zkušenosti 

duše v umění u Patočky a v jakém smyslu. 

Již úvodní věta o „naprosto jiném duchu“ naznačuje, že máme před 

sebou nové období, nový styl a že toto umění a jeho charakteristiky 

nebudou zařaditelné do kontextu estetického období. Patočka to 

okamžitě dokazuje, když v (ii), upozorňuje na zcela jiný druh formálních 

prvků současného umění. Patočka se zmiňuje, že zcela zmizelo „hledání 

konstrukčních zákonitostí“ a „zviditelňování neviditelného“, jak je možné 

tyto charakteristiky najít v Patočkově interpretaci Picassovy tvorby. Již 

nejde o „perception sauvage“ o „absolutní hru jsoucího sama“342. Naopak, 

Patočka hovoří o „silách průmyslové produkce neo-technického věku“.  

(iii) (a) Technizace v jádře současného vědeckého světonázoru 

představuje pro Patočku v návaznosti na Heideggera nový způsob 

vztahování se ke jsoucnu. Současná vědo-technika má dle Heideggera za 

předpoklad takové pojetí jsoucna, ve kterém se jsoucí stává 

propočitatelnou a představitelnou předmětností. Pravda, kterou věda 

jedinou uznává, je pravda jistoty představování a objektivizace. Proto také 

Heidegger mluví o „věku obrazu světa“343. 

Na tyto myšlenky, proměny vztahu k bytí v technické době, 

navazuje i Patočka, a to nejen ve statích věnovaných problému techniky 

                                       

341 Patočka, Jan. Evropa a doba poevropská, s. 87-88. 

342 Srov.: Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 343. 

343 Heidegger, Martin. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013. 
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a vědy u Husserla a Heideggera344, ale i ve stati Umění a čas. Skrze 

matematickou přírodovědu se novou pravdou světa stal pojem energie 

nebo síly, z které pramení i obrovská moc, kterou člověk získal. Nicméně 

ta se v posledku obrací proti němu, když je i on proměněn v proměnou 

ve hře energií a sil.  

Nicméně větší nebezpečí vidí Patočka ve ztrátě lidského vztahu k 

pravdě. Podle Heideggera, jehož názory v tomto směru Patočka přebírá, 

přichází vědo-technika s novým pojetím pravdy, rozvrhem přírody. 

Nebezpečí se proto skrývá v tom, že tato pravda zcela nahradí, zastíní 

pravdu v jejím původnějším smyslu. Totiž pravdu pojatou jako aletheia, 

odhalení, nahlédnutí, ukazování. Nebezpečí vědo-techniky spočívá v tom, 

že člověk svůj vztah k pravdě jako základu ukazování ztratí, že na něj 

takříkajíc zapomene a bude pohlcen věcmi, které se ukazují. 

Současné umění pro Patočku zjevně odráží proměnu vztahu k bytí, 

ke které v rámci vědo-technické revoluce v druhé polovině 20. století 

došlo. Jetliže Biemel viděl v technickém charakteru doby příčinu 

Picassovy geometričnosti, objektivnosti a polyperspektivnosti, pak 

Patočky vidí v technickém charakteru doby příčinu současného umění. 

Zdá se, že duše se nakonec nechala, tak jako Faust, ukolébat věcmi, které 

stojí níže než ona, že mezi možnostmi vztáhnout se k pravdě a fenoménu, 

nebo se zvrhnout směrem k pouhému jsoucnu, zvolila tu druhou. To se 

projevilo tím, že jednu z výsostných oblastí, ve které docházelo k realizaci 

lidské svobody v autonomní tvorbě, totiž umění, se proměnila v oblast 

průmyslové produkce a masové zábavy.345 

                                       

344 Srov.: Patočka, Jan. Nebezpečí technizace ve vědě u Edmunda Husserla a bytnost 

techniky jako nebezpečí u Martina Heideggera. In Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 

2002, s. 193-226 a Patočka, Jan. Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné 

jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera. In Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 

2002, s. 147-160. 

345 Srov.: „Je to především zprůmyslnění kultury a zvlášť spisovatelského provozu, které 

spisovatele činí kolečkem v složité mašinerii poptávky a nabídky, takže povoluje-li tu, 
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(iii)(b) Kromě technického ducha doby, vyjadřuje současné umění 

podle Patočky i neevropský nebo post-evropský charakter světa, který 

spočívá právě ve vědo-technickým názorem upřednostňovaném důrazu 

na objektivitu, přičemž Evropa je podle Patočky vždy „v nějakém smyslu 

subjektivní“346Tomu je třeba rozumět v tom smyslu, že evropská tradice 

se vždy formovala okolo otázky subjektu, který Patočka chce pojmout 

novým způsobem s odkazem na pojem duše. I subjektivní Evropa může 

žít a dýchat v určitých epochách skrze objektivní smysl, v kterém ale 

člověk mnohdy představuje úběžník smyslu. Naopak technická epocha 

subjekt zcela ruší a proměňuje jej v sílu a energii, zbavuje jej jeho 

smyslotvorného a dějinotvorného významu.  

 

4.1 Současné umění a zkušenost duše 

Otázkou je, zda současné umění, které se podle Patočky proměnilo 

v oblast průmyslové produkce a masové zábavy akcentující „technické 

síly našeho věku“ a které v této vědo-technické objektivitě ztratilo svůj 

ryzí, subjektivní vztah ke zjevování, opravdu přestalo být reflexí světa a 

lidského místa v něm, nebo zda přes svůj technický charakter rovněž 

obsahuje pohyb transcendence. 

Snaha o ospravedlnění současného umění u Patočky může vyjít 

z toho, že Patočka je, na rozdíl od svých filosofických učitelů, tváří v tvář 

technické době smířlivější. V kacířském eseji Je technická civilizace 

úpadková, a proč?347 se Patočka zdráhá označit současnou civilizaci 

bezezbytku za úpadkovou ze dvou důvodů. Za prvé proto, že současný 

stav poznání a technického postupu skrývá možnost míru a chápající 

vlády (chápající v tom smyslu, že ví, že dějiny nejsou nic jiného než 

otřesená jistota daného smyslu), která nebyla kdykoli před tím možná. 

Za druhé proto, že úpadkové zjevy současnosti nejsou zaviněny pouze 

                                       

hrozí nebezpečí, že přestane být sebou a stane se pouhým předmětem vnější 

objednávky.“ (Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 292.) 

346 Srov.: Patočka, Jan. Evropa a doba poevropská, s. 88. 

347Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 98-116. 
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současným stavem. Naopak nebezpečí a nedostatky současné doby 

neplynou ani tak z podstaty technického charakteru současné doby, ale 

ze špatného řešení otázky dějin v obdobích předešlých. Hlavní nebezpečí, 

které podle Patočky plyne především ze současného stavu, je nebezpečí, 

že nám polymatheia současnosti zakryje onu zkušenost, která vše řídí.348 

Z těchto důvodů Patočka rovněž nesouhlasí s tím, že by se současná doba 

nemohla stát námětem pro umělecké dílo:  

 

„Nenahlížíme, proč by prozaická a hypertechnická doba – přes 

všechno soužení, které člověku způsobuje, přes všechno to, co přehání 

nad obvyklou biologicky-lidskou míru – nemohla poznat sobě přiměřené 

estetické osvobození a zjasnění bytí.“349 

 

Domnívám se, že příkladem, na kterém Patočka mimochodem 

ukazuje, jak je možné zjasnění bytí v současné době, je třetí verze legendy 

o doktoru Faustovi od Thomase Manna. Námětem, totiž Leverkühnovou 

snahou „vytvořit umělecké dílo v nuzné době, kdy se všechny prostředky 

a možnosti zdají vyčerpány“350, se Mannův Faust v Patočkových očích 

vztahuje k problematice možnosti a významu umění v technické době. 

Leverkühn, který slouží Patočkovi za ilustraci umělce dnešní doby, se 

zavazuje světovému zlu, zcela vědomě a úmyslně. Jako každý umělec, 

píše Patočka, je Leverkühn zvěstovatelem pravdy, odhalovatelem světa. 

To znamená, že světové zlo Levrekühn nepřijímá jako vnější a cizí sílu,351 

ale tím, že za něj přejímá zodpovědnost, proměňuje samotnou jeho 

podstatu352. Už to není vnější, neosobní, metafyzické zlo, ale je to naše 

                                       

348 Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 115-116. 

349 Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, pozn. pod čarou, s. 347. 

350 Patočka, Jan. Smysl mýtu o paktu s ďáblem, s. 520. 

351 Tamtéž, s. 520-521. 

352 Srov.: „Situace člověka je totiž něco takového, co se mění, když si ji uvědomíme. 
Situace naivní a situace uvědomělá jsou dvě různé situace.“ (Patočka, Jan. Platón a 

Evropa, s. 149.) 
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zlo, které musíme nést a trpět. Umělec tím dospívá k zásadní proměně 

vědomí, totiž k vědomí viny, které je podle Patočky i počátkem očisty.  

V motivu viny se opětovně ozývá u Patočky Sókratovské téma. 

Sókratem a tragédií slavil provinilý člověk svůj vstup do dějin. Tváří v tvář 

nihilismu technické doby se Patočka, stejně jako Sókrates, nechce prostě 

odevzdat rozpadu staré, tradiční stavby, ale vidí jej jako příležitost 

k osvobození člověka a založení života na novém základě. I současné 

umění, přes své zaprodání se světovému zlu, nadvýroby, energie a masové 

produkce, je místem, kde k tomuto uvědomění může dle Patočky dojít, a 

tak je potenciálně počátkem očisty. Lze proto souhlasit s vyjádřením 

Miloše Ševčíka,353 že současné umění (a Patočka má vždy na mysli jen to 

veliké umění) je u Patočky v dialektickém vztahu ke své technické 

přítomnosti. Umění využívá veškerého technického postupu, aby stejně 

jako Leverkuhn nechalo v tomto přitakání světovému zlu vystoupit 

vědomí viny. Třeba jen tím, že využitím technických prostředků ve 

službách lidské kreativity prolamuje objektivisticko-technický pohled na 

člověka a ukazuje jej jako centrum svobody a tvorby, kterému technika 

slouží, a ne jako propočitatelnou položku, která slouží technice. 

Současné umění proto může sloužit jako protiváha technické racionality 

a vymezovat její limity. Umění proto i v technické době může být místem 

zkušenosti lidské svobody a v motivu viny (krisis) obnovit vztah k základu 

zjevování (fysis) a světu, který technická racionalita mnohdy zakrývá.  

  

                                       

353 K následujícímu srovnej: Ševčík, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: Filozofie umění 

Jana Patočky, s. 206 -227. 
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5 Závěrem – Péče o duši a umění 

 

Oproti tradičním interpretacím, které vidí zdroj roztříštěnosti Patočkova 

díla buď ve skutečnosti, že byl Patočka především historik filosofie, nebo 

že tvořil především v kontextu své historické situace, vyšel jsem z intuice 

opačné a pokusil se o více sjednocující přístup, který se opírá o názor 

Filipa Karfíka, že Patočkova filosofie a její zdánlivá roztříštěnost vzniká z 

rozpadu a stálého promýšlení Patočkova hlavního filosofického projektu, 

kterým je filosofie dějin. Jako hlavní osa, okolo které jsem svůj výklad 

strukturoval, mi proto sloužil pojem "péče o duši". Duši Patočka 

považoval za princip, z něhož vyrostly dějiny a podstatné momenty 

evropské kultury; filosofie, politika a umění. V průběhu interpretace 

Patočkovy filosofie jsem se snažil ukázat, jak jednotlivé momenty, které v 

sobě v textech ze 70. let spojuje pojem "péče o duši", krystalizují v 

průběhu Patočkovy filosofické dráhy v kontextu autorových úvah o 

filosofii dějin. Tak pojem "péče o duši" znamená nejen lidský vztah ke 

zjevování popsaný v Platónovi a Evropě a Evropě a době poevropské, ale 

obsahuje v sobě i problematiku svobody a mravnosti, které Patočka 

tematizuje již ve 30. a 50. letech. Schopnost transcendence, kterou lidský 

vztah ke zjevování předpokládá, ale nechce, jak jsem se pokusil ukázat, 

Patočka chápat hodnotově neutrálně, jako je tomu například u 

Heideggera. Naopak, na příkladech některých základních mýtů, které 

formovaly Evropskou tradici, Patočka ukazuje, že zkušenost svobody je 

nerozlučně spjata s mravním nahlédnutím viny a odpovědnosti člověka 

jako bytosti, která se nachází na hranici dvou možností, totiž buď se ve 

jsoucnu ztratit, nebo se stát bytostí pravdy, fenoménu. Vědomí o diferenci 

mezi zjevným a zjevováním je proto pro Patočku nerozlučně provázáno i 

s etickým významem.  

Na základě této genealogie se ukazuje, že u Patočky má zkušenost 

duše dva vzájemně provázané momenty, krisis (mravní rozměr) a fysis 

(vztah ke zjevování), a je vyjádřením možnosti lidské transcendence, 

svobody. 
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Otázkou bylo, jaký vztah má k této bytostné zkušenosti evropského 

člověka umění. Již od 30. let zařazuje Patočka umění do sféry ducha, 

která představuje lidskou možnost „konfrontace s celkem“354. Umění 

Patočka opakovaně a explicitně přisuzuje vztah ke zkušenosti lidské 

transcendence, která je heslovitě shrnuta v pojmu duše. Umění tak stojí 

u Patočky po boku ostatních forem, v nichž se pohyb transcendence, 

duchovního života, realizuje. Ty představují, kromě umění i věda, 

náboženství a především filosofie. 

Pro tuto spojitost umění s ostatními formami duchovního života se 

mi zdálo jako nezbytné určit a popsat specifika umění, a tak jej odlišit 

především od zkušenosti filosofické, která v osobě Sókrata představuje 

pro Patočku péči o duši v její nejčistší podobě. Ze strany diváka (v části 

věnované estetické zkušenosti), jsem se snažil ukázat, jak je v recepci díla 

u Patočky přítomný vztah k celku. Ukázal jsem, že v recepci díla je 

přítomna nejen reflexe na základní struktury našeho světa, včetně těch 

nejhlubších, kterými jsou prostor a čas, a na možné životní polohy, ale že 

v této zkušenosti je přítomen i vztah k základu a zdroji zjevování. 

Nicméně, a to je třeba zdůraznit, opakovaně jsem narážel na 

specifický charakter toho, jak jsou výše uvedené momenty v umění podle 

Patočky přítomny. Patočka se opakovaně vyjadřuje o tom, že umění 

zachycuje svět „v základních symbolických či representativních 

útvarech“355, či že elementem umění „není jednoznačná pojmová řeč, 

nýbrž běžný jazyk se svou metaforikou, schopností přenést, rozšířit, 

                                       

354 Srov.: Vztah k celku, charakter svobody a lidské transcendence: „Člověk se však 

může chovat také jinak, může se pokusit s tímto celkem výslovně konfrontovat, žít svou 

situaci vzhledem k němu.“ Výčet oblastí ducha, tj. způsobů vztahu k celku: „Cesty 

ducha jsou ale rozmanité; existují různé způsoby, jak se člověk může pokusit, aby 

zaujetí, které je mu vlastní, prostoupilo celek jeho osobního bytí a v tomto bytí se 

rozvinulo. Umění, životní moudrost, náboženství, filosofie jsou různé cesty tohoto 

životního působení.“ (Patočka, Jan. Duch a dvě základní vrstvy intencionality, s. 296-

297.) 

355 Patočka, Jan. Filosofie výchovy, s. 297. 
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zpřesnit význam svou sugestivní silou“356, že umění není úzkost, „bytí 

v jeho negativní podobě“, ale že „se halí do citu a obrazu“357, a konečně, 

že v umění je „přes onen individuální klíč odhalena vždy implicitně a ve 

způsobu zakrytosti universální totalita věcí“358. Jak ukazují tyto citace, a 

jak jsem se snažil ukázat výše, v případě umění je zkušenost duše 

přítomna podle Patočky na způsob skrytosti či zahalenosti. 

Charakter toho, jak je zkušenost duše v umění skryta, bylo třeba 

vyjasnit. Toto skrývání má, jak jsem ukázal, jiný charakter než ten, který 

byl přítomen v případě mýtu. I v mýtu je podle Patočky ve skrytu 

přítomna problematičnost lidské existence. Ostatně právě z mýtu 

vyrůstají podle Patočky ony hlavní duchovní formy lidského života. Na 

rozdíl od umění je ale tato skrytost problematičnosti mýtickým člověkem 

neuvědomována, nepostřehnuta.  

Skrytost zkušenosti duše v umění proto u Patočky nemůže 

znamenat nevědomost o transcendenci jako v mýtu. Naopak, umění je 

vědomím o celku, o duši, o možnosti lidské transcendence, která je již 

v antické tragédii podle Patočky předvedena „ad oculos“359. Skrytost v 

umění pramení, jak ukazují Patočkovy zmínky, z charakteru jazyka 

umění. Umění podle něj využívá jazyk žitého světa a životní praxe.360 

Oproti tomu filosofie, jako příklad jiné duchovní činnosti vytvářející 

útvary druhého stupně361, představuje ve svých pojmech podle Patočky 

naopak snahu vykročit zcela mimo svět. 

                                       

356 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 288. 

357 Patočka, Jan. Učení o minulostním rázu umění, s. 344. 

358 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 291. 

359 „Jeho (Sofoklovo J. J.) drama bylo pro člověka, žijícího v předznamenání starého 

mýtu, demonstrací ad oculos, že nové pathos si nepostačí, že je vnitřně vázáno ke 

starému, a postaví-li se samo na sebe, že zničí sebe i obec.“ (Patočka, Jan. Ještě jedna 

Antigona a Antigoné ještě jednou, s. 390). 

360 Srov.: Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 290. 

361 Mezi ně řadí Patočka „pojmy, soudy, řeči, umělecká díla a jiné ‚ideální útvary‘.“ 

(Patočka, Jan. Duch a dvě základní vrstvy intencionality, s. 294.) 
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V textu O mnohaznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu, se 

Patočka právě tomuto momentu filosofických textů věnuje. Tajemství, 

skryté mezi řádky filosofických textů, má podle Patočky dvojí zdroj. První 

je nahodilý a vyplývá z fragmentárnosti dochovaných textů. Druhý zdroj 

je podstatou samotného „duchovního pohybu“, kterým filosofie je. Tento 

pohyb podle Patočky překračuje běžný svět: 

 

„Filosof vyhoupl se za hranice běžného světa, tj. běžných 

pojmových funkcí, snaže se právě ohledat a prohlédnout tyto funkce; 

takovou běžnou funkcí každodenního myšlení je forma ‚soud a platí nebo 

ne‘, a jest nebo není; odtud však filosof razí si cestu k základnější otázce, 

co je ‚jest‘ a ‚není‘, a v průběhu této otázky mu krystalizuje nový svět 

pojmů, které sice zdánlivě mají běžný obsah, známý ze života 

předfilosofického, ve skutečnosti však znamenají hlubokou přeměnu 

jejich smyslu.“362 

 

Rozdíl mezi jazykem filosofie a umění by tak v posledku spočíval 

v tom, že umění sice proměňuje běžný smysl slov a obrazů, ale přesto 

zůstává na půdě přirozeného světa. Nikoli však svým obsahem, protože 

metaforická spojení jsou často zcela proti naší zkušenosti a přinejmenším 

neobvyklá, ale tím, že samotné principy těchto přenosů a spojení nejsou 

v umění tematizovány.363 Filosofie naopak představuje pohyb radikálního 

překročení a objevení zcela nové krajiny. Umělec proto hovoří o Dionýsově 

poháru jako o Áreově štítu a naznačuje tak nepřímo hlubší souvislosti 

                                       

362 Patočka, Jan. O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu, s. 68. 

363 Pouze pro srovnání uvádím odkaz na Patočkův výměr básnické metafory z 60. let. 

Domnívám se, že tento směr vývoje Patočkova myšlení by bylo zajímavé sledovat. Srov.: 

„Řeč básnických metafor, kde vztahy nezachytitelné v běžné empirii jsou vyjadřovány 

obraty vzatými z této empirie, ovšem pomocí v běžném světě nepřípustných spojení, 

rozpojení a operací, které jako takové nejsou tematické.“ (Patočka, Jan. Spisovatel a 

jeho věc, s. 290.) 
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věcí, zatímco filosof zkoumá sám princip analogie a jiných pojmových 

funkcí „snaže se ohledat a prohlédnout tyto funkce.“364 

Tak mohl například Tolstoj podle Patočky ve svém díle vyjádřit 

celou fenomenologii „bytí k smrti“ skrze zachycení jedinečných situací, 

aniž by se pokoušel o jejich výklad, systematizaci či abstraktně pojmové 

uchopení. V umění jsou tyto momenty světa zvýrazněny a působí na 

diváka, bez snahy o další zdůvodnění či odhalování jejich principů.365  

Skutečnost, že se umění ukazuje být podle Patočky hrou pojmů, 

tvarů a významů, skrze kterou umění poukazuje na hlubší souvislost 

věcí, proto naznačuje skutečnost, že umění je místem lidské 

transcendence a to tím více, že Patočka hru umění, nazývá „hrou 

absolutní“366, hrou samotného zjevování. Ve hře umění se tak „projevuje 

lidská tvůrčí síla,“ tj. svoboda, duše. V tom spočívá i vztah umění ke 

zjevování. Stejně jako v případě Picassa, o jehož tvorbě Patočka hovoří, 

pokouší se umělec poukázat k základu, z něhož zjevnost jeho tvorby 

vychází, ale hovoří o něm již jazykem zjevnosti, obrazu, nevystupuje tedy 

mimo zjevnost samu, ač na něj poukazuje se stejnou vážností, jak to činí 

filosofie. V tom spočívá zdroj skrytosti, do které je zkušenost duše 

v umění zahalena. Tak se liší umění na jedné straně od mýtu, a na druhé 

straně od filosofie tím, že:  

 

                                       

364 Patočka, Jan. O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu, s. 68. 

365 V tomto směru naprosto souhlasím s postřehem Vlastimila Zusky, že umění u 

Patočky „v zásadě neopouští zkušenostní svět autora i vnímatele, je závislé na světě“ 

(Zuska, Vlastimil. Mimésis – fikce – distance:k estetice XX. století, s. 75.), přičemž 

podstau onoho „v zásadě“ jsem se snažil vysvětlit specifičností uměleckého jazyka. 

366 Srov: „Umění soustřeďuje tak, že nám odemyká naše nejvyšší určení, určení ke 

svobodě. Ve vážnosti života stojí nad námi vždy nějaké donucení, biologické, sociální, 

vědecké, morální … Nutnost v umění je zákonitost samodaná, tj. taková, že nestojí nad 

námi. Rozdíl mezi uměním a hrou je v tom, že toto ‚stání nad‘ nutností je ve hře relativní, 

v umění absolutní. Tuto absolutnost bylo by možné blíže charakterizovat takto: umění 

je absolutní hra.“ (Patočka, Jan. Učení o minulém rázu umění, s. 343.) 
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"Umění pro nás nemůže být metodou, složkou rituálního či 

magického aktu, nemůže být náboženským projevem, je pro nás slohem, 

řečí, která je zároveň formální a konkrétní a v níž se projevuje lidská 

tvůrčí síla, totiž schopnost nechat se zjevovat bytí."367  

 

Tento pohyb transcendence je možno v rámci Patočkových úvah, 

jak jsem se pokusil ukázat v posledních kapitolách, zřejmě připsat i 

současnému umění, a to i přes jeho technický a objektivní charakter, 

který se zdá být Patočkovi jinak zdrojem soužení dnešní doby a tím, co 

spoutalo lidskou svobodu a proměnilo člověka v objektivní sílu.  

Shrnuto: umění představuje pro Patočku index lidské schopnosti 

transcendence, která je podmínkou umělecké recepce a tvorby. V obou 

případech je ale tento pohyb zakrýván specifickým charakterem „jazyka“, 

který Patočka umění připisuje. Umělecký jazyk oproti svému 

filosofickému protějšku podle Patočky neopouští sféru přirozeného světa, 

a v důsledku toho zůstává kdesi „mezi životní praxí a filosofovou 

reflexí“368. Charakter „péče o duši“ lze proto umění připsat jen 

v limitovaném ohledu. Tuto „limitovanost“ transcendence v umění lze, jak 

jsem se snažil ukázat, u Patočky odečíst na specifičnosti uměleckého 

jazyka. Umění je sice pohybem transcendence, zejména proto, že je 

krokem z všednodennosti směrem k celku a jako takové, ať už na straně 

diváka či umělce, představuje výkon lidské schopnosti transcendence, ale 

„duchovní pohyb“ překročení přítomné situace směrem k celku, který se 

zdá být podmínkou možnosti umělecké metaforičnosti, symboličnosti a 

podmínkou umělecké tvorby a recepce vůbec, v posledku zůstává svým 

výrazivem převzatým z empirie a každodennosti ještě zakryt. Umění není 

proto pro Patočku tak dokonalou aktualizací a tematizací pohybu 

transcendence jako filosofie, která v jeho očích představuje radikální 

překročení světa a objev zcela nové oblasti. Jinými slovy umění nemá 

v Patočkových očích tzv. nadčasový charakter, a to přestože některé jeho 

                                       

367 Patočka, Jan. Umění a čas, s. 317. 

368 Patočka, Jan. Spisovatel a jeho věc, s. 291. 
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motivy mohou mít velikou životnost díky tomu, že se týkají například 

hlubších struktur světa, která jsou sdílené více světy. Jakkoli je však 

vhled umění hluboký, pohyb transcendence v něm zůstává nakonec 

spoután se světem, dobou či společenstvím, ve kterém dílo vzniklo. 

V tomto „limitovaném“ smyslu, totiž že je to přítomnost pohybu 

transcendence, který je v umění všech dob pro Patočku oslovující a nikoli 

výsledky, které jsou, jakkoli hluboké, nakonec vždy postřehy a spojeními 

o věcech ve světě, lze tvrdit, že umění je jednou z forem péče o duši. 

Formou možná nikoli nejdokonalejší, ale o to častější a přístupnější. 
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