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Jevit se, předpokldá už svou povahou někoho, 
komu se jeví 
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Ú V O D 
Píše se válečný rok 1943. Paříž je plná německých fašistů, kteří 
pod Hitlerovou diktaturou obsadili Francii. Země žije atmosfé-
rou hrůzovlády. Praktiky, které jsou součástí vyvražďování stati-
síců odvlečených evropanů, tedy i Francouzů do koncentračních 
táborů, postupně jako informace prostupují celou společností. 
Nálada je dvojí, pokleslá a odevzdaná na jedné straně, odhodlaná 
k boji, obraně hodnot a k porážce fašismu, na straně druhé. Ve 
čtvrtém poschodí činžovního pařížského domu, na adrese Rue 
Bonaparte č. p. 42, se ještě svítí. Tlumené hlasy je slyšet z neda-
leké brasérie Deux Magots. Obě tato i jiná místa v Paříži spolu 
souvisí. Pokud Jean-Paul Sartre nebyl doma, mohli jej zájemci o 
rozhovor vyhledat u některého ze stolů oné restaurace, v divadle, 
na Sorboně nebo v redakci Gallimard, popřípadě v některém z 
pařížských novinových vydavatelství. Tak jako jinde v Evropě, 
rovněž v Paříži se život omezil jen na to nejnutnější. A pokud 
někde i přesto pulsoval strmě k nevázanosti, bylo to jen hořké 
předstírání svobody. V této dvojakosti, se tedy ocitala Francie, 
touto dvojakostí, byl poznamenán i život filosofa.  
     A právě z této dvojakosti vzniká námět k jedné z nejlepších 
knih pro dvacáté století. Její název: Bytí a nicota (L‘être et la 
néant) naprosto přesně vystihuje onen čas, jeho obsah, jeho bez-
prostřednost, která se stala neodejmutelnou přítomností sebe sa-
mé. Sartre si prohlíží svoji novou, právě z tiskárny nakladatelství 
Gallimard doručenou knihu. Zůstává spokojen pouze s tím, že ji 
dopsal, ale o jejím obsahu pochybuje. Pochybuje o to více, když 
válečný stav trvá a jeho kniha je prozatím jen kusem ořezaného a 
potištěného papíru. Sama o sobě zabírá místo v knihovně, nebo 
na psacím stole; je sice reálným bytím mezi ostatními věcmi, 
ano, je touto věcí, ale jinak…? Kniha Bytí a nicota, se Sartrovi 
směje do očí, napsal - něco, co je, prozatím - ničím.  

 

     Jiří Adamec - prosinec 2018  
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Doslov k Úvodu 
Události, které však bezprostředně po sepsaní předcházející části 
Úvodu a několika navazujících stránek prvního paragrafu ve 
Francii následovaly, způsobily, že jsem se rozhodl na oněch pár 
týdnů nevycestovat. Místo toho jsem zvolil jen několikadenní 
pobyt ve Vídni, která mi potřebný čas k dovolené nahradila bez 
vyjímky. Doba, kterou jsem tam strávil, stačila alespoň na to, 
abych, kromě potřebného odpočinku, sepsal i základní koncepci 
předkládané knížky a doma ji po té, ještě před Silvestrem, do-
končil.  

AJ    
 
 
 

 
Paříž, víkendy – prosinec 2018 
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§1.  ROZDĚLENÍ TÉMATU A DŮVODY  
      K JEHO VYPRACOVÁNÍ 

Pro první polovinu dvacátého století byly ve filosofii a psycho-
logii stěžejní: fenomenologie, pragmatismus, psychoanalýsa, 
existencialismus, logický pozitivismus a behaviorismus. Dozní-
vající směry z průběhu devatenáctého století (voluntarismus, fi-
losofie života, neokantovství a pozitivismus), ovšem i tak neztrá-
cely nic na své intensitě. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) zachy-
til dobou svého života a působením tuto vlnu intelektualismu 
zcela naplno. Byl jí natolik fascinován, že možnost studovat 
přímo v Německu nijak neodkládal. Fenomenologie, existencia-
lismus a psychoanalýsa byly jeho hlavním zájmem. Chodil na 
přednášky, četl, zapisoval si bezpočet poznámek, diskutoval, 
přemýšlel. Jako osobnost s nesmírným talentem pro humanitní 
vědy zakrátko vstřebal všechno podstatné, co bylo zapotřebí k 
tomu, aby vykročil po vlastních nohách směrem k Francii. Na 
tomto rčení není nic opovážlivého. Jean-Paul Sartre to nyní ještě 
vědět nemohl, ale jeho doba na něj čekala a s ní i všechny příle-
žitosti. Tou nejevětší bylo završení jeho působnosti v šedesátých 
letech. Sartre změnil myšlení své země, myšlení Francouzů, 
zejména těch, kteří se už nechtěli dál dívat na to, jak se existen-
ciální propast mezi politikou a reálným životem podepisovala na 
neutěšené životní úrovni každého člena tamější společnosti. Še-
desátá léta a jejich moc přeměnit myšlenku ve skutečnost, zůstá-
vají dodnes pro francouze vzorem jednoty, odporu, cílevědomos-
ti, zájmu po sebeurčení, burcování, ale stejně tak i vzorem úspě-
chu ze znovunalezené svobody slova, které s důrazem sobě sa-
mým dávalo této zemi možnost dýchat vzduch revoluce, či re-
volty, ne toliko vzdálené té, která se už, díky Francii, navždycky 
zapsala do dějin západní civilizace (1789 – 1799). 
     Uvedený exkurz je na tomto místě nutný. Sartre se proslavil 
zejména jako hlavní mluvčí pařížských a dále i celofrancouz-
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ských nepokojů zejména druhé poloviny šedesátých let. Také dí-
ky tomu, i když ještě hlavní dny osmašedesátého u nás nenasta-
ly, byl přesto Sartre už součástí i našeho undergraundu a pokud 
se našla příležitost, bylo by s podivem, kdyby naši zemi na po-
zvání českých literátů nenavštívil. Stalo se tak v roce 1962 a 
1968. Jeho druhá návštěva měla už čistě politický ráz a sám Sar-
tre tuto úlohu ve svých vystoupeních splnil bezezbytku, i když 
tušil tenký led v českém odhodlání, „dotáhnout svoji věc do kon-
ce“. Přesto jeho vliv, podpořený osobními návštěvami, zanechal 
v českém intelektuálním světě výraznou stopu, která byla cítit z 
celkové atmosféry, přijímat nadále jeho dílo a myšlenky zejména 
na filosofických fakultách, kde psát v jeho jménu a hovořit o je-
ho tématech, v zásadě nebylo nikomu zakazováno. 
     Když jsem před léty nespočetněkrát do Francie jezdíval a v 
Paříži s různými odstupy pobyl potom i několik týdnů, měsíců, 
zabodl se mi duch této země hluboko pod kůži, odkud už nikdy 
svůj kohoutí zobák nevytáhl. Tomuto střetu jsem rád a nebráním 
se mu. Nejsou to modřiny, které si hýčkám, ale spousta přenád-
herných chvil strávených v místech, s nimiž už mne navždy pojí 
emoce soupatřičnosti. Je i toto jeden z důvodů, proč jsem se na 
cestách po tématech, která občas sepisuji, opět „vrátil“ na svá 
místa činu, a stejně jako před desetiletími uchvácen pulsací vel-
koměsta, se nechával unášet vším, co jen Paříž nabízí, zejména, 
jste-li odhodláni se „dívat“ a neočekávat, jako pouhý návštěvník 
nic víc, než hromadění nových vzpomínek. Přesto, se i tento 
„pobyt“ stal pobytem pracovním. Pod obrazen vzpomínky jsem 
promyslel koncept knížky a vyhotovil několik náčrtů předběžně 
modelovaných jako budoucí kapitoly. Vyplatilo se! Strhující 
město, kde Sartra vidíte na každém rohu (Francouzi velmi rádi a 
stále něco sepisují tam, kde právě pijí kávu, nebo chvatně dojída-
jí bagetu s vaječnou omeletou). A máte-li to prokletí, že jste jed-
nou už psaní také podlehli, potom jste „tu“ opět jako doma a in-
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spirace kolem vás jen umocňuje onen pud, který stejně, jako 
žvýkání, „rozmnožuje sousta slov na papíře“, a nedá se nic dělat, 
jíst se prostě musí. Tudíž potravy (jak té reálné, tak té spisovatel-
ské) je v obou případech, na tomto místě, víc než dost. 
     Sartrova kniha Bytí a nicota, má podtitul: Pokus o fenomeno-
logickou ontologii. Je to tedy text, v němž se snaží jeho autor o 
provázání myšlenek Edmunda Husserla (fenomenologa) a Mar-
tina Heideggera (existencialisty) s vlastními doplňky, otázkami, 
či závěry. Že je Sartrova kniha ryze myslitelská, je nade vší po-
chyby. A tak úkolem tohoto příspěvku bude: 1. poukázat na to, 
kde Sartre své předchůdce překonává? 2. Proč se i díky Sartrovi 
stále umocňuje požadavek do moderní psychoanalýsy nechávat 
promlouvat také filosofii? 3. V jakých souvislostech je Sartrova 
kniha Bytí a nicota důležitá pro 21. století a dny, které žijeme? 
 

§2. SARTROVA FILOSOFIE JAKO MODUS MYŠLENÍ    
     FRANCOUZSKÉHO PROSTŘEDÍ SVÉ DOBY 

Bohatost tvůrčích výsledků francouzské kultury přelomu devate-
náctého a dvacátého století je nezpochybnitelná. Nejen v umění 
a architektuře, nebo přírodních vědách, ale stejně tak i ve filoso-
fii, teologii, historii či psychologii, nacházíme rovnocenné a v 
mnohém také předstihující výsledky práce. Rovnocennost zvláš-
tě německé duchovní produkci způsobila, že se zejména v oblasti 
myšlenkového úsilí po vystižení podstaty své doby, nebo histo-
rických souvislostech, dosáhlo až k encyklopedických rozměrům 
vědění z nichž čerpáme dodnes. Už v tomto obecném pohledu na 
věc Sartre vidí jeden z důvodů, proč se zabývat tématem v nad-
pise své knihy: Bytí a nicota (Pokus o fenomenologickou ontolo-
gii), když jeho první upozornění směřuje právě sem – „Moder-
nímu myšlení se podařil významný krok vpřed, protože převedlo 
existující na řadu jevů, jimiž se projevuje. Mělo se tak odstranit 
několik dualismů, přivádějících filosofii do rozpaků, a nahradit 
je monismem fenoménu. Podařilo se to?“ (Čes. vyd. str. 11) 
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     První polovina dvacátého století představovala obrovský po-
sun v lidském vědění na jedné straně, stejně jako skázonosná, 
sebedestruující léta dvou válečných epoch nebývalých rozměrů. 
Oba fenomény k nám dodnes promlouvají. První hloubkou a bo-
hatostí materiálu, druhý úžasem nad lidskou krutostí, hloupostí a 
nebezpečím, ochotně se kdykoliv stát opět životaschopným. Sar-
tre prožívá, stejně jako celá jeho generace, tento dvojí moment 
sebeurčení, jako: 1. vědění, které chce reformovat a žít v míru, 2. 
sebenadstavování a poměřování se v nesmyslném zápase o nad-
vládu všeho. Oba momenty člověk prožívá jako svůj vlastní úděl, 
svůj vlastní úkol, je v něm psychicky (duševně) zaangažován, až 
k pocitu marnosti a resumé, že nic z toho není věčné, ale pouze 
dočasné a přítomně fragmentární pro toho, či onoho jednotlivce. 
V tomto pocitu zoufalství se odehrává jeho moment modernosti. 
Je to krátkodobost Bytí, které se chce stát věčností, avšak reálně 
je: Nicotou.  
 

§3.  EXISTENCE A ZOBRAZOVÁNÍ  
      (ABBILD-UNG, EX-PRIMER) 

Pokusme se nastínit v jakém základním nastavení Sartre své té-
ma uchopuje. I když se uchází o filosofické vystižení obsahu, 
nemůže se obejít bez psychologických odkazů. Nejobecněji Sar-
tre začíná otázkou po tom, co lze vlastně na „podstatě věcí“  po-
stihnout, zachytit. Už tímto určením se vzdává tradičního „zob-
razování“ světa a člověka ve filosofii a opírá se o „teorii odra-
zu“, dle vzoru empirické psychologie. Před-obraz, nebo dokonce 
Pra-obraz světa, člověka, do své koncepce Sartre vůbec nezahr-
nuje. Mimésis, Eidolón nebo Ektypóma tak vypouští v doměmí, 
že jsou vlastní historií překonány. Sartre jde tedy už tímto od-
mítnutím tradice za hranici původních filosofických koncepcí a 
staví se na stranu, nově se otevírající moderny. Připomeňme na 
tomto místě, že filosofie, coby láska k moudrosti, byla odedávna 
zůstavitelkou obrazů světa a člověka, tímto idealistickým před-
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vojem daného, nápodobou jsoucího v jeho nejistých kategoriích 
mezi „možností a skutečností“ (Energeia kai Dynamis, Potentia 
et Actus); Pýthagorás, Sókrates, Platón, Aristotelés, Stoicismus, 
Neoplatonismus. Sartre totiž nezobrazuje svým pojetím svět a 
člověka, ale odráží je, co by smyslový korektiv, historicky nej-
blíže postavený na roveň I. Kanta, Novokantovců, Ed. Husserla a 
částečně i M. Heideggera. Z psychoanalýsy mu sem proniká jed-
noznačně Freud a nejnověji Behaviorismus. Tyto, na první po-
hled „vzdálené souvislosti“ mají své nepopíratelné odůvodnění. 
Čím více se vzdalujeme minulosti, tím méně rozumíme přítom-
ným obrazům jsoucího. Skrze ztráty k verbálnímu dosahu pů-
vodních obrazů světa a člověka v pojmech, jazyku a řeči, kde by 
jinak zdomácněly, vytrácí se nám přítomnost v možnosti orienta-
ce a jejího chápání také v plnosti prožitku a tím i nacházení vý-
chodisek.  
     Ve vztahu k pojmu „existence“ stojí Sartre na jiné straně než 
Heidegger. Ontologický statut je u něj (u Sartra) přeci jen poně-
kud v pozadí, i když se jej v podnázvu snaží do svého tématu 
vtěsnat (Pokus o fenomenologickou ontologii). Ovlivněn přeci 
jen více Edmundem Husserlem (1859 – 1938) než Martinem 
Heideggerem (1889 – 1976), upřednostňuje své zaměření smě-
rem k fenomenologii, a tím tedy na otázky noetiky, zejména v 
souvislosti s problematikou vnímání. Existence je vnímaná reali-
ta, odehrávající se v nekonečné řadě událostí. Takto bychom 
mohli zjednodušeně vyjádřit Sartrovo stanovisko. Ovšem tímto 
pojetím věc zdaleka nekončí. To, že „něco“ existuje lze predi-
kovat vždy. Jak je to však s Nicotou? Sartre se k problému staví 
tak, že zde činí subjekt hlavním (hraničním) tématem; vnímané 
jsoucno je popřením neexistence. Tedy: i Nicota existuje jako 
prázdné jsoucno. Nabízí se tím však další úhel pophledu. Nicota 
může představovat vždy pouze nějaký díl reality, nikoliv jsoucno 
jako celek. Existencí vnímatelného stolu na „tomto“ místě uzná-
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vám neexistenci „tohoto“ stolu na místě, na kterém se nevysky-
tuje (což je v samé skutečnosti potvrzením všech tří, Aristotelem 
postulovaných „zákonů myšlení“).  
     Výše komentované „zobrazování“ (Abbildung, Exprimer) je 
tak objektivací „vnímaného“ (Wahrnehmung, Perception) jsouc-
na, uvažovaného v existenční (ontické) rovině, jako jsoucí, nebo 
ne-jsoucí a tedy vyjevující se (fenomenologicky) v pravdě toho-
to, pouze přítomného bytí. 
 

§ 4.  VNÍMÁNÍ 
Ve vztahu k reflexi vnímaných zdrojů z vnějšího prostředí Sartre 
opět nijak nezmiňuje původní Aistesis nebo Perceptio (kromě 
přítomným způsobem užívaných v každodenním jazyce a řeči). 
Jeho existencialistický přístup se tak začíná jevit, mimo jiné rov-
něž jako do jisté míry opíraný o pragmatickou stránku bytí. Ko-
nečně právě jeho divadelní dramaturgie tomu napovídá asi nej-
víc. Veškerá komunikace hlavních aktérů je založená na dějích, 
které řeší co nejpřítomněji postavení člověka v jeho a jím utvá-
řených situacích (nejkonkrétněji – těch kulturně politických). O 
jakém způsobu vnímání u Sartra potom tedy běží?  
     Předně, Sartre se nezabývá nějakou spekulativní, metafysicko 
duchovní hloubkou vnímání, např. po vzoru Hegela, Bergsona 
nebo Schopenhauera. Vystačí si vcelku bezpečně se základním 
principem odrazu vnímaných forem, nejblíže opíranými o sché-
ma esse est percipi („být, znamená být vnímán“ – George Ber-
keley). Vypracování vztahu mezi Perception a Conception (vní-
máním a pojmem) je v jeho přístupu rovněž nedostatečné. Tím, 
že je zde již víckrát poukázáno na to, co z filosofické tradice Sar-
tre do svého systému nezahrnuje, nechce být negováno jinak 
všechno to přínosné, čím bezesporu k moderní filosofii přispěl. 
Spíše naopak, těmito sděleními můžeme dobře vystihnout, s ja-
kou lehkostí si bez oné „tradice“ Sartre vystačil a i bez ní, sou-
časnou filosofii jako myšlenkovou tvorbu, obohatil. Přesto, že 
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Sartre nepopírá platnost věty: esse est percipi, stojí nakonec ve 
stopách Kantova pojetí, a sice: Vnímání (poznání) není odrážení, 
ale utváření světa. Dalekosáhlost této teze, která jde za hranici 
filosofie a ústí také do psychologie, je potom zřejmá.  
     Neměl by ovšem vzniknout dojem, že Sartrův postoj kopíruje 
konzervativním způsobem osvícenské autority, nebo dokonce 
autority i mnohem starší (Protagorás: Člověk je mírou všech vě-
cí…) a přitom se vydává za filosofickou modernu. V tomto oh-
ledu míří Sartre mnohem dál. V jeho zájmu jde o to, poukázat k 
faktu, že člověk není pasívní veličinou, ale veličinou dynamic-
kou, která se utváří svými „projekty“. Současně s těmito „projek-
ty“ reflektuje „situaci“ („situace“), do kterých se dostal, a to buď 
dostatečně (kulturně historickou sebereflexí), nebo nedostatečně 
vzhledem k celé šíři „motivů“, které skrytě, nebo otevřeně utváří 
jeho bytí v jemu vlastní přítomnosti, za kterou (či nad níž) mu 
však není možné vystoupit. Toto je člověkem příjímaný, existen-
ciální modus, fragment bytí „v“ a „z“ neodejmutelné přítomnos-
ti, moment Nicoty, která se ohlašuje s každým přicházejícím 
okamžikem a tím i s nebezpečím ztráty porozumění tomu, co 
jest, děje se, nebo tímto děním nastává.  
     Nic méně se přeci jen u Sartra s náznakem tradice setkáme, 
jakmile přistoupíme k vlastnímu pojmu „existence“. Původní vý-
znam uparcis (hyparchis) Sartre totiž dodržuje. Také v jeho 
uchopení je „existence“ nastávání ke zjevnosti, k otevřenosti v 
bytí, a tedy popíráním Nicoty. Jak jsme ukázali výše, člověk je 
podle Sartra dynamické jsoucno o sobě a nyní s „existencí“ je 
tomu tak stejně. Lidské jsoucno a existenciální danost (podle 
Martina Heideggera např. Dasein, neboli, bytí-zde) se tak prolí-
nají a jsou určením toho bytí, které se vyjevuje v události (Ere-
ignis, Événement) jednoho v druhém. Konečně Sartrovy náběhy 
na dialektiku jsou obecně dobře známé (Critique de la raison di-
alectique, 1960). 
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     Další posun v celém tématu Sartre dělá tím, že nepodmiňuje 
existenci vnějším předmětem, ale tím, že existenci jde o existo-
vání sebe sama. Existence je tak v Sartrově pojetí autonomní a 
člověk je pouze jedním jejím případem z mnoha jiných, exis-
tenčních a existenciálních určení jako modalit o sobě. Tím je dá-
na i její bezpodmínečná svoboda, spřetrhávající doposud udržo-
vané provázání se scholasticky interpretovanou svobodou, pod-
míněnou ve všech svých aspektech božím záměrem. Jediný kon-
takt se středověkým chápáním „existence“ ponechává Sartre 
tam, kde je jí samotnou tradováno spolubytí (Mit-sein, Qu’etre-
avec), jako „bytí možného“. Tento, v jistém smyslu existenciálně 
ontologický optimismus byl Sartrovi ostatně vlastní, neboť určo-
val jako východisko smysl, pro který sahal nejčastěji po dialogu, 
co by prostředku po „vyjasnění existence“ člověka. „Projekt“, 
„situace“ a „dialog“ totiž existenci berou do vlastních rukou.  
     Vnímání je v tomto ohledu pouze nutnou podmínkou, která 
umožňuje přecházet od pozorování a chápání reality směrem k 
sebeutváření, sebereflexi a rozvoji morálně altruistických snah.  
 

§5.  EXISTENCE Z „UDÁLOSTI MYŠLENÍ“  
    A Z „UDÁLOSTI ŘEČI“ 

Obsah knihy Bytí a nicota zásadním způsobem odlišuje postave-
ní německého a francouzského existencialismu. Jaspersův a Hei-
deggerův přístup měl za úkol hledat vymezení pojmu „existen-
ce“ v systému tradičních souvislostí (logos, alétheiá, noesis, to 
on…), kdežto francouzská větev se ponejvíce zaměřuje na „zku-
šenost se světem“ a jeho (její) „vyjasnění v řeči“, co by „událos-
ti myšlení“. I když se vpravdě jedná, v souvislosti s francouz-
ským pojetím o pouhý odstín přístupu, měl svým vyústěním v 
šedesátých letech nepoměrně větší celospolečenský vliv. Ně-
mecký existencialismus tak, i přes svoji přitažlivost, zejména 
Heideggerova slovníku, zůstal přeci jen více akademickou zále-
žitostí, kterou v nejlepším smyslu slova narušuje propojování s 
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psychoanalýsou (daseinsanalýsa, Heidegger, Zollikonerské semi-
náře) a její současné publikace zaměřené na speciální psychote-
rapeutické obory (např. - R. Bilberich: Existenzanalytische Psy-
chotherapie mit Säulingen, Kindern und Jugendlichen, Wien 
2016). V tomto ohledu se, zejména Sartrovo obecně existencia-
listické chápání reality zužuje na několik vybraných tezí, což 
mnohdy svědčí nejvíce o mělkosti přístupu a neochotě rádo by 
kritiků Sartra, poctivěji se zabývat námahou studia jeho nemalou 
řadou textů. 
     Sám k tomuto zjednodušujícím redukcionismu své filosofie 
přispěl vydáním knihy: Existencialismus je humanismus? (1946). 
Do ještě úžeji fenomenologických tradic, francouzský existen-
cialismus potom zavádí Maurice-Merleau Ponty (Phénomenolo-
gie de la perception, 1945). Zde se tak nabízí několik existenci-
álních a rovněž do fenomenologie vedoucích otázek: 1. Je možné 
Nicotu charakterizovat jako abstraktní pojem? 2. Je člověku Ni-
cota přístupná teprve jeho vykročením za hranici reality? 3. Je 
nebo není Nicota negací o sobě? 4. Nestala se v samé podstatě 
Nicota již dávno předmětem základní úvahy o existenci, když 
skutečnost obecně je jen výsledkem vědomím uznané reality? 5. 
Lze aristotelské chóristos a boethiovské afairésis považovat za 
bližší existenci, nežli je současné chápání bytí? 6. Co všechno 
zahrnují z hlediska noetiky a kognitivní psychologie abstrakta a 
do jaké míry obsadila pevná místa v životě člověka, sama sebe 
považujíc za realitu vůbec? 7. Není abstraktum v zásadě pouze 
prožitek reality? 8. Není potom Nicota jen prožitkem o sobě? 9. 
Nevyplývá pro člověka v celé redukci vlastního přístupu ke svě-
tu svého okolí, nutnost psychické redukce prožitků jako nutnosti 
redukce „Ničeho“? 10. Je vůbec to, nač se v souvislosti s Nico-
tou dotazujeme, předmětem našeho zájmu Nicota jako taková? 
11. Existuje vůbec Nicota jako rovnocenný modus existenciální, 
či ontologické struktury bytí? 12. Proč nás zajímá Nicota, když 
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jsme doposud jen málo řekli o skutečnosti? A celá věc zdaleka 
tímto výčtem otázek nekončí. Také Jaspers a Heidegger se sho-
dují v tom, že: teprve v životním otřesu a zejména tváří v tvář 
smrti člověk zažívá Nicotu, co by vlastní bytí v úzkosti a nejisto-
tě, prázdnotě, strachu a zoufalství (stejně tak S. Kierkegaard). 
     Prožitek existuje reálně, ovšem se světem našeho okolí nemá 
nic společného, kromě toho, že je mu vnucován. A tak nejen tím-
to způsobem, ale i svým vnímáním a chápáním reality v zobec-
ňujícím názoru, provazuje události tohoto světa domnělými sou-
vislostmi. Nicota a Nicotnění jsou nejreálnější tehdy, jakmile 
člověk z toho, co je, vyvozuje k názoru toho, co má být (ať už by 
se to, např. W. Windelbandovi zamlouvalo, či nikoliv).  
     Ve víře v boha Nicota povýšila sebe samu na jsoucno vůbec. 
Nicota je v náboženských systémech popírána dogmatem nebo 
vytvářením institucí. Dokonce zobrazování boha, či jakékoliv 
svátosti má jediný zájem, „utnout nicotě tipec“. Tam, kde je Ni-
cota nebezpečně blízko sebeprozrazení, tam se utahují opasky, 
vynáší zákony, nebo jiným způsobem vytrvává na „pocitové 
pravdě“! Realita si nakrásně vystačí se sebou samou. Přijmout 
fakt, že existuje jen jednoduchost bytí, např. stromu na místě, 
plynutí řeky, pohybu mraků po obloze, svit Slunce nebo déšť a 
vítr a nic víc je člověku nemožné. Potřebuje do všeho tohoto ne-
smírného světa, jenž je sám sebou, vkládat jakési své soudící 
patvary, bojovat o ně v názoru a selhávat již v tomto prvotním 
postoji – přijetí bytí v jeho výskytu a jednoduchosti. Nic víc totiž 
neexistuje. Člověk totiž rád do všeho strká svůj nos. 
     Realita je v souhrnu všech okolností blíže Nicotě, než-li vše-
mu tomu, co jí člověk vzhledem ke svým pocitům, které z ní má, 
přisuzuje. Je to jednoduchá Nicota, která doposud za takovou 
nebyla uznána a přijata, Věčnost je Nicota bez hranic, jíž se člo-
věk snaží porozumět z výmeznosti svého vědomí a rozumu. V 
nastalém čase rozbujelé povrchnosti, na víc, člověk Nicotu popí-
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rá ještě jedním momentem svého úsilí, a to úsilím po směšném 
perfekcionismu. V podstatě Nicoty lze myslet a dělat, co se nám 
zlíbí. Tímto je však Nicota nebezpečná, neboť nabádá k předsta-
vě, že „Nic nemá smysl“, a tudíž je dovoleno vše. Je to domělá 
svoboda. Nikoliv! Nicota je nutným vyplněním jsoucna, naléha-
vým požadavkem, jakmile došlo k vyprázdnění bytí té, či oné 
existence. Nicota se týká nejblíže pouze tohoto fragmentu reali-
ty, a tj. - vše. 
     U Heideggera je to například i „nuda“ (Langeweile), tento 
pocit tísnivé nehostinnosti, která se domáhá dosažení nového ob-
sahu a smysluplnosti bytí. Z toho je takto patrné, že zásadní roli 
„v jsoucnu Nicoty“ hraje vědomí samo. Nicota se Nicotní v úhr-
nu vědomí, které si neví rado se svojí vlastní přítomností, s jejím 
existenciálním posláním! Nicota, jako uvědomované vyprázdně-
ní bytí, které se voláním po vlastním obsahu hlásí o slovo; když 
už ne v konání samém, tak alespoň v řeči, zjednávajíc si tím ces-
tu k naději. 
     Tato vyplývání se tedy týkají abstrakce vázané na myšlení a 
řeč. Sartre ji pojal jako součást Nicoty, aniž by tím negoval jsou-
cí. Nicota je v tomto úhlu pohledu interní součástí jsoucího, do-
konce nutnou podmínkou zachování bytí. V celém úhrnu lze říci, 
že: jsoucí je, nebo není, a to je tak vše, co o něm můžeme smys-
luplně říci. Všechno ostatní je abstrakce, subjektivní názor. 
 

§6.  NICOTA JAKO VYKROČENÍ ČLOVĚKA  
     ZA HRANICE REALITY 

Člověk o nicotě ví a obává se jí. Věta: Ex nihilo nihil fit (z niče-
ho nic nevzniká – Melissos, Lucretius Carus), otevírá cestu k Ni-
cotě. Člověk si ji totiž, „veden přirozeným pudem po vědění“ 
(Aristotelés, Metafysika) chce ověřit. Nikdy jí neuposlechl, ne-
vyslyšel a stejně tak ji vždy podezíral z nepravdy. Řecká myto-
logie byla toho vždy důkazem. Např. láska je jméno pro ověřo-
vání věrnosti ve sdílené touze. Pocitová stránka z nenaplnění, 
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láska a smutek, v proroctví Venuše už navždy zůstávají lidskou 
součástí zamilovaných v emoci melancholie. Tento pocit člověka 
zastavuje v čase, „Nicotní“ přítomnost, činí ji bezobsažnou… 
 

 
Carracci Annibale (1595 – 1650) 

Venuše a Adonis 
 

Opustit ji znamená vyjít za hranice reality a v nejistotě nastávají-
cích okolností přijímat nově dosažitelné výzvy. A tím je i rozho-
dování. V momentu, kdy si člověk neví rady, nachází se v Nico-
tě. Přijmout lásku, která se nabízí, nebo jak se zorientovat, jestli-
že pocitové zábrany nejsou až tak silné, ale přesto převažují. Ne-
rozhodnost, tato Nicota o sobě, vrhá člověka do situace neklidu. 
Láska sama o sobě je vykročením za hranice reality, je přijetím 
Nicoty nesené na božských křídlech emocí, zbavené vážnosti by-
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tí, té vážnosti, která by se nadto chtěla zabývat jetě něčím jiným. 
Ale to už je onen úděl lásky, která je právě proto slepá.  

 

 

 
V ulicích Paříže v době nepokojů roku 1968 
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§7.  VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM A VĚDOMÍ  
O DRUHÉM 

Jeden z úkolů, jak se vyrovnat s Nicotou, je přecházet od sebe 
sama k druhému. Altruismus tak vyprazdňuje Nicotu a naplňuje 
existenciální modus bytí. Neznamená to ovšem zhluboka se na-
dechnout a filosofovat ve smyslu cogito ergo sum. Znamená to, 
do úhrnu vlastního bytí nechat proudit ostatní subjekty a jedno-
duše s nimi počítat, nevzdávat se jich, neuzavírat se před nimi, 
nebo se jiným způsobem od nich izolovat. Všechna marnost člo-
věka totiž začíná solipsismem. Ten začal už v době, kdy člověk 
pojmenoval boha, nechal jej vstát z mrtvých a učinil se v chilias-
tickém zaměření na vlastní budoucnost jediným opěrným bodem 
v čase. A jelikož v tomto úsilí jedinec sám nic nezmůže, je nutné 
zapojit všechny. Altruismus je „bída filosofie“ v jehož obsahu se 
skrývá potřeba zalíbit se svatosti. Altruismem v tomto duchu 
člověk ztrácí sebe sama na úkor svobody. Tudíž, takto pokračo-
vat nelze stále do nekonečna. Je nutné se zastavit a hledat pro 
chiliastický altruismus jiné určení. Ovšem které a odkud začít? 
Jsme blízko, nebezpečně blízko: Nietzscheovu „věčném návratu 
téhož“ nebo Heideggerovu požadavku „znovu vypracovat otázku 
po bytí“. Jaký altruismus má na mysli ale Sartre?  
     Altruismus je postaven na výchozí tezi kantovské etiky: člo-
věk musí být cílem, nikoliv prostředkem záměrů svého jednání. 
Tudíž, altruismus je překonáním solipsismu. Je překonáním sebe 
sama; v pocitu chtění a v názoru, který si jedinec vyargumento-
val s vlastním svědomím. Altruismus je racionální soud, vnitřní 
komunikace se sebou samým. Ve výsledném altruistickém jed-
nání může, ale člověk i tak litovat toho, že odmítnutím solipsis-
mu nedosáhne k tomu, co by jej jinak těšilo, pro sebe samého. 
Podmínkou altruismu je tedy úplné vzdání se solipsismu. Al-
truismus není totiž možný: „jako by“ (als ob). Může být realiso-
ván výhradně v plnosti rozhodnutí a bez sebemenšího zaváhání. 
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     Altruismus je postupně vkládán do širších souvislostí, stejně 
jako do užšího rámce, např. v souvislosti s psychoterapií. Freud, 
Adler a Jung hledali pro své pacienty znovunalezení vlastního Já 
prostřednictvím uchopení založeného konfliktu a jeho emočního 
odplavení. Teprve tak může člověk přistoupit k sobě samému, 
očištěný od nánosu sublimací, popírání, chybných úkonů, přeno-
sů a jiných, cestou osobního vývoje navázaných problémů. Až 
behaviorismus došel k tomu, že jednou ze základních podmínek 
psychicky zdravě fungující osobnosti je její otevřeně uplatňova-
ná společenskost (socialisace), jejíž první podmínkou je altruis-
mus (zájem o druhého). Tím je altruismus v Sartrově podání ná-
vazností na Fichtovo pojetí, kde se Já klade prostřednictvím Ne-
Já. A v závěru této pasáže podtrhuje Sartre následující: „Zdá se 
tedy, že pozitivní teorie existence druhého se bude muset vyhnout 
solipsismu i se obejít bez dovolávání se Boha, považuje-li můj 
původní vztah k druhému za vnitřní negaci, která klade původní 
rozdílnost druhého a mě samého právě potud, pokud mě určuje 
druhým a druhého určuje mnou.“ (Bytí a nicota, české druhé, 
opravené vydání, Praha - Oikoymenh - 2018, str. 287) 
     Solipsismus a jeho zápas s altruismem tím ovšem nejsou zda-
leka vyčerpány. Jejich spor si podrželi: Hegel, Husserl i Heideg-
ger. Tedy mezi bytím a fenomény, ontologií a tím, co budí zdání 
věci - onen vzájemný protiklad nijak nebyl umenšen. Možná, že 
právě naopak. Hegelovi se Nicota přihází jako Dění – nastávání, 
z něhož se rodí Bytí. Nicota je možnost, bytí je skutečnost. Hus-
serl má za to, že Nicota neexistuje, je zde pouze nekonečný 
proud fenoménů, které jsou tu a tam člověku dostupné a svojí 
zjevností odkazují na bytí v jeho určitém rozpoložení. Heidegger 
zase Nicotu chápe jako vlastní důvod, vypracovat otázku po bytí 
novým způsobem, neboť jsme na otázku: Co je bytí, tak jak je 
tradičně tímto způsobem pokládána, odpověď nezískali a jak se 
ukazuje, možnost tuto otázku podržet takto i nadále by znamena-
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lo, zbavit se jednou pro vždy možnosti pokračovat ve filosofic-
kém tázání smysluplně.  
     Tady je jeden z klíčových momentů, týkající se možnosti 
aplikovat filosofická témata směrem k psychologii. Co je na 
mysli? Předně to, že na samu podstatu bytí a jevů se v rámci ja-
kékoliv terapie, nefilosofickými prostředky s klientem, nebo te-
rapeutickou skupinou dotazujeme. V běžné praxi to vypadá tak, 
že jsou komentovány otázky, které vyplývají z běžného anamne-
stického zjišťování pozadí možných okolností, které by mohly 
stát, jako příčina za aktuálním, psychicky neutěšeným stavem 
klienta (pacienta). Všechny zjišťované položky jsou zásadně 
existenciálního charakteru: prodělala jste v minulosti operace 
nebo vážnější choroby, jaké léky užíváte, jak by jste popsala 
průběh obtíží, navštívila jste v minulosti pro stejný druh problé-
mů už i jiné pracoviště, máte občas nutkání zabývat se myšlen-
kami na sebevraždu, změnil se vlivem obtíží váš životní styl, jste 
díky obtížím nucená ke změně práce, nebo přerušení studia,  žije-
te sama, nebo máte rodinu, žijete ve městě nebo na venkově… 
Úvodní interview tedy zahrnuje otázky jak ontologického, či on-
ticko existenciálního charakteru, tak i charakteru fenomenolo-
gického. To samozřejmě nejčastěji klient (pacient) neví. Sám se-
be nahlíží pouze z úrovně duševního „utrpení“ a přesahy, které 
jsou zde zmiňovány jen sotva nahlíží. Naopak to, co jej (ji) po-
nouká ke stavu úzkosti, která je snad leitmotivem každého ne-
rovného terénu v našem duševním dění, je Nicota, zvláštní pocit 
vyprázdněnosti motivů, důvěry, smyslu, naděje, správně seřaze-
ných vzpomínek a sebevědomí. Je potom otázkou, jakou filosofii 
můžeme aplikovat, jestliže nechceme klienta (pacienta) dostat do 
ještě hlubšího stavu pocitu stísněnosti? Odpověď zní, že studium 
filosofie nám pomáhá lépe, určitěji formulovat věty, kterými se 
snažíme vynést na světlo naše porozumění klientovým (pacien-
tovým) obtížím. Jako příklad můžeme uvést jednoduchý dialog, 
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mezi Klientem a Terapeutem, v němž je filosofického náhledu 
použito (Ž 31 let); 
     T: Jak tedy říkáte, obtíže se začaly projevovat v době, kdy 
vám zemřel otec. 
     K: Ano, tehdy jsem myslela, že to zvládnu, ale potom se ještě 
dostavila ta nemoc s nádorem, naštěstí neonkologickým. 
     T: Rozumím, bylo v té době ještě něco, o čem bychom si 
mohli promluvit? 
     K: Vzpomínám si na ten hrozný strach, že zemřu, který jsem 
měla, a abych to překonala, tak jsem si říkala, když to má být, 
tak co, prostě umřu. 
     T: Rozumím, člověk se někdy dostane do takového zvláštního 
životního prostoru, kde jakoby vládla nicota a bojovat se ukazu-
je na chvíli jako, že to nemá smysl. 
     K: Ano, přesně, nějak takhle jsem si to tehdy uvědomovala. 
     T: Co vás nakonec posílilo k tomu, nevzdávat se? 
     K: Myslím, že to byly všechny ty hezké věci, které jsem chtě-
la dělat a nakonec jsem i začala.  
     T: Co přesně máte na mysli? 
     K: Vždycky jsem toužila po zahradě, tak jsem se dohodla s 
naší sousedkou, která už je starší a nemůže všechno zvládnout, 
že jí na zahradě před domem budu pomáhat s údržbou. Bylo to 
fajn, na rok a půl, ale potom bohužel umřela a její syn dům pro-
dal. 
     T: Jak jste se během té doby cítila? 
     K: Byla jsem šťastná, věděla jsem, že zahrada není moje, ale 
stačilo to na to, abych se s tou nemocí lépe popasovala. 
     T: Člověk když se vskutku fysicky, tak jak na to přirozeně 
stačí - zaměstná, a ještě mu to dává smysl, tak svět hned dostane 
jiné barvy, že? 
     K: Je to tak, člověk má té naděje najednou víc. Všecno se jeví 
víc normální, a už není čas zabývat se tolik sama sebou. 
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     Z této ukázky, která je výňatkem z konkrétního sezení s kli-
entkou zřetelně plyne, jak se v rozhovoru odráží dvě důležité 
okolnosti: 1. ontologická rovina ztráty smyslu bytí (formulovaná 
klientkou a verbálně upřesňovaná terapeutem (konzultantem) a 
2. hledání odkrývajícího smyslu (fenomenologie) nově zůstavené 
naděje (formulované klientkou – rozhovor postoupil blíže poziti-
vitě vyjadřování při její vzpomínce na nedávné aktivity během 
zahradních prací). Tudíž, existenciální pocity marnosti (např. ja-
ko bytí v nesmyslnosti), ať už způsobené čímkoliv, jsou-li v roz-
hovoru s klientem správně naformulovány a samozřejmě i 
správně načasovány (neboť je musí klient /pacient/ „uslyšet“, za-
znamena, zpracovat a založit), mohou tak být pro danou chvíli 
tzv. „vyřízeny“ a klient nemusí mít potřebu se k nim vracet, ne-
bo jakkoliv dále je evidovat. Naopak, fenomenologické, smysl 
odkrývající významy pro naději ve zlepšení svého duševního sta-
vu lze klientovi posilovat např. tím, že každou takovou snahu 
podporujeme úměrnou pochvalou. Existenciální pocit marnosti 
(Nicota svého druhu) a fenomenologické, tedy smysl odkrývající 
významy naděje – jevy (které jsou ve skutečnosti svého druhu 
obrazy ve vědomí) jak vidíme, nejčastěji tímto způsobem stojí, 
takto těsně vedle sebe. Je to zvláštní druh paralelity vnitřního ži-
vota lidí s psychickou újmou. Tato paralelita se ovšem dotýká 
rovněž i jinak duševně zdravého člověka, neboť stejně tak v jeho 
každodenním bytí tvoří základní, výchozí názorový (reflektivní a 
sebereflektivní) postoj, osobní filosofii, s níž deno-denně vstupu-
je do kontrastů existenčních událostí. „Jedinou realitou, která 
zůstává, je tedy realita mé intence.“ (Sartre, tamtéž, str. 289) „Je 
to soubor sjednocujících výkonů.“ „Primárním faktem je tedy 
pluralita vědomí a tato pluralita se uskutečňuje formou dvojitého 
a vzájemně se vylučujícího vztahu.“ (Tamtéž, str. 289 a 291) Sar-
tre tedy nachází poměrně určitou odpověď na otázku, co v samé 
podstatě dělá vnitřní život člověka rozporuplným.    
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§8.  VĚDOMÍ A TĚLESNOST, PŘÍSTUP 
     K SOBĚ SAMÝM 

Poznali jsme, že Realita je Jsoucno, prožívané jako Nicota a ten, 
kdo tyto významy nazírá je člověk. Člověk se tedy pohybuje v 
takovém jsoucnu, které je dáno jeho vědomím, nebo chceme-li, 
které je skrze vědomí dostupné tomu, co z ní pro reflexi (uvě-
domění si) této skutečnosti zbývá. To není předmět poznání, kte-
rý by bylo třeba znevažovat. To je prostě fakt. A jako takový má 
jasnou výzvu – dialog o nekonečných úhlech pohledu, jednotli-
vých vědomí o tom, „co se má tak a tak“ (L. Wittgenstein, Trak-
tát logicko-filosofický, Oikoymenh, Praha,2007, str. 11).  
     Naše tělo je nutnou součástí toho všeho. Ovšem tělo není věc. 
Své tělo nenazíráme z vnějšku, i když se to tak může zdát. Nao-
pak, naše tělo je teprve tam, kde se ocitáme uvnitř toho bytí, kte-
ré nám tělo svými orgány umožňuje. Tlukot srdce, rytmus dý-
chání, pohyb končetin, pocit hladu aj. Vnějšek je teprve výsledek 
těchto pochodů. Ve vnějšku se naše tělo Nicotní, zapadá a stává 
se sumou nekonečné řady součástí jiných, obecných forem exis-
tence, které všechny představují sebe sama pouze jako hromadu 
funkcí. Ovšem mé tělo jest bytím pro sebe, fakticita: etre-pour-
soi, la facticité. Jsou to vnitřní stavy, neodmyslitelně a neode-
jmutelně zpřítomňující každý okamžik mé existence. A opět tak 
proti sobě stojí dvě nesourodé veličiny: vnějšek a vnitřek. Co to 
však znamená pro psychologii osobnosti a psychoterapii, popří-
padě pro psychoanalýsu jako takovou? 
     Vývojová psychologie nás učí o časové linii: dětství, dospě-
lost, stáří. Psychologie osobnosti o geometrické provázanosti 
nejrůznějších psychických prostorů: temperament, morálka, pří-
stup k sobě a druhým lidem, socializace. Psychoterapie o sebere-
flexi, změně postojů a hodnocení. Psychoanalýsa o založených 
konfliktech, jejich potlačení, sexualitě, nahrazení (sublimaci), 
popření, obranných mechanismech, vzniku neurósy, atd. 
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     Ani jedna z jmenovaných „psychologií“ nezahrnuje do svého 
obsahu vztah Já a mé Tělo, přinejmenším v tom zaměření, které 
bylo nadneseno úvodním popisem tohoto paragrafu. Pokud se 
jím tyto „psychologie“ zabývají, potom výhradně jako funkčí 
jednotkou, která v nejmodernější verzi celou věc završuje, rádo 
by universalisticky, tzv. psychosomatikou. Ani ta, však nemá 
šanci dosáhnout k prohloubení celého problému. Její neuroana-
tomické vyjmutí a vyizolování obsahu tématu pouze směrem ke 
kauzálním znakům nemoci je nedostatečné. Nedostatečné v tom, 
že i lékař - psychosomatik, který pracuje s tématem diagnósa a 
léčba pouze na úrovni příčina a následek, nezahrnuje do potřeby 
chápání nemoci také její dynamické nastavení. Toto dynamické 
znamená, že člověk není podřízen zákonu kauzálního determi-
nismu, ale pouze svým vlastním zákonům, a to nejen jako součást 
nebo jev přírody, ale také jako subjekt se svými vlastními důvody 
pro existenci. Tuto skutečnost opomíjí rovněž mnohé úzce zamě-
řené alternativní přístupy. Zůstat na rovině pouhé kauzality po-
tom umožňuje ve své, rádoby popularizaci psychosomatiky, udr-
žovat jistou povrchovost názoru a přesvědčovat o nepopěrné 
správnosti svých závěrů. Tak se ovšem, nahlédnutá věc nemá. 
Vynecháme-li z osobního přístupu hledání subjektivně myšlen-
kových souvislostí pacienta, tedy vzhledem k jeho seberacionali-
sujícím postojům, kterými si své obtíže vysvětluje, a to na zákla-
dě hluboké sebereflexe o svém těle a jeho funkcích (např. mezi 
vnímáním funkce orgánů a vnějším projevem – tělo mezi Já a 
Světem mého okolí), nemůžeme s tzv. psychosomatickými obtí-
žemi postoupit dál. Potom se ve skutečnosti, tzv. psychosomati-
ka, nijak neliší od běžné medicíny. Tím, že se slovo „psychoso-
matika“ v poslední době stalo snad kánonem „nového“ přístupu 
k ovlivňování nemocí, vznikl dojem, že byl vynalezen zaručený 
postup, jak léčebně uspět, a to daleko lépe, než doposud použí-
vané přístupy uplatňované ve vztahu ke zvládání nemocí.   
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     Během konzultace s klientem (M 39 let) rozebíráme následu-
jící téma: 
     T: Na minulém setkání jste se zmínil o opakujících se obtí-
žích s migrénou, Nechal jste se vyšetřit odborným lékařem? 
     K: Byl jsem u dvou lékařů, jednoho neurologa a jednoho psy-
chiatra, oba měli stejný závěr, s největší pravděpodobností u mne 
migrény signalisují pracovní nasazení, také doprovázené sklo-
nem k neuroticismu. 
     T: Jak jste na výsledky vyšetření, které jste obdržel, reagoval? 
     K: Jednak jsem si o tom něco přečetl a také se poptal přátel. 
Ale každý názor uváděl něco jiného. Postupně jsem se o to 
přestal zajímat a ustálil jsem se v braní utišujících léků. Bohu dí-
ky, není to často, ale když to přijde, příjemné to není. 
     T: Jak se cítíte tělesně, celkově, můžete mi o tom něco říct? 
     K: Bývám teď víc unavený, celkově jsem změnil dynamiku 
životního stylu, víc odpočívám, ale pořád se cítím v napětí.  
     T: Zkusil jste nějaké pravidelné docházky na relaxační setká-
vání, nebo pohybovou aktivitu v přírodě – běh, kolo, či cokoliv, 
co by vám mohlo být příjemným doplněním denních činností? 
     K: Občas zajdu do posilovny, ale teď už méně, jako bych 
ztrácel motivaci. 
     T: Není možné, že se v posilovně udržujete přeci jen v režimu 
konkurenčního nastavení, víte, jak to myslím? 
     K: Asi máte pravdu, nedávno jsem si uvědomil, že se tam ne-
těším, i když jsem tam nakonec přeci jen šel, protože teď tam 
dochází mladší kluci, střídají jedno náčiní za druhým, někdy u 
mě čekají, než zvládnu to své, dívají se na mě…, a je mi to - ne 
právě příjemné. 
     T: Co si ještě v té chvíli uvědomujete? 
     K: Dřív jsem to nedělal, ale jako bych se najednou potřeboval 
srovnávat. Trochu víc si nakládám, ale dobře to asi není. To jen, 
abych udělal dojem. 
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     T: Zkusme se na to podívat trochu blíž, jestli souhlasíte? 
     K: Ano, to bych rád. 
     T: Když se podíváte na dobu, kdy jste byl mladší, řekněme 
kolem dvaceti let a současnost, tak možná budete umět porovnat 
to, že jste měl tehdy určitou představu o svých cílech a někam 
jste došel. Co je jinak, popřípadě, co se stalo naplněním vašich 
snů? 
     K: Ve dvaceti jsem byl na právech. Sestra odešla studovat do 
Anglie. Po půl roce matka onemocněla, já z vysoké odešel a mu-
sel se o ní starat, pět let. Sestru to nezajímalo. Pak jsem se na 
práva už nikdy nevrátil. Musel jsem vydělávat. Našel jsem si 
práci u počítačové firmy, kde jsem dodnes a dělám vedoucího 
nemalé skupině programátorů. Baví mě to, ale chtěl jsem být 
právníkem.  
     T: To je pěkná kariéra, profesně i morálně. 
     K: Ale i tak, jako by pořád něco bylo špatně.  
     T:  Klidně mluvme o tom, co by mělo být špatně. 
     K:  Například to, že matka „odešla“, sestra sice poděkovala, 
že jsem se postaral, ale pořád jako by to nebylo dost. Já fakt ne-
vím, asi se cítím sám (zadržovaný pláč). 
     T: Pusťte ty slzy, je to dobře, že jsou, jste upřímný a poctivý 
v přístupech k životu, máte na své emoce plné právo. 
     K: Kolikrát, když se na sebe podívám do zrcadla, říkám si, že 
se nic od doby, co matka zemřela, vlastně nezměnilo, že jsem na 
jednom místě, ani pořádný vztah nejsem schopen udržet, pořád, 
jako bych utíkal někam jinam, ale já fakt už nevím, co chcu?! 
     T: Říkal jste, že otec nikdy ve vaší rodině nefiguroval, proto-
že krátce po tom, co jste se narodil, zemřel na rakovinu. Jak na 
něj maminka a sestra (starší o dva roky) vzpomínali? 
     K: Prý měl své nálady, někdy se napil, ale byl na všechny 
hodný, hodně četl, měl přátele, nikdy si na něj nikdo nestěžoval. 
Měl své zvyky, např. rád chodil na ryby a maminka s ním. 
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     T: Jak vnímáte jeho nepřítomnost ve svém životě, zejména v 
dětství? 
     K: Neměl jsem možnost si něco takového uvědomovat, vlast-
ně mi nechyběl.  
     T: Neprovází vás nutkání, občas si s ním v podvědomí „po-
vykládat“? 
     K: To určitě ne, nemám proč být vůči němu nostalgický, ni-
kdy jsem jej nepoznal. 
     T: V současnosti máte svoji kariéru, zdá se pevně v rukou. To 
je chváli hodné. Z toho, co si povídáme, jakoby nic neukazovalo 
na nějaké konkrétní důvody, pro které by jste se měl psychicky 
cítit špatně. A přesto tomu tak je. Dovolte mi, jen krátké resumé; 
na ničem, co teď uvedu netrvám. Hledáme zde tu odpověď spo-
lečně. 
     Nahlížím věc tak, že jádro obtíží bude možné vidět jako váš 
existenční poměr mezi matkou a otcem. O matku jste se postaral. 
Chváli hodné! Se sestrou, jak z věci přístupů plyne, jste se nikdy 
příliž nesblížili. Otec nikdy ve vašem životě nefiguroval. Jeho 
fysická přítomnost vás nikdy vaším vývojem nedoprovázela. 
Tudíž, jediný člověk, který pro vás vždy hrál tu nejdůležitější ro-
li, byla vaše matka. Odpovědi vděčnosti, kterou by jste si zaslou-
žil za to, jak jste se o matku příkladně postaral v době její nemo-
ci a úmrtí, rovněž nepřicházely. Vaše samota se prohloubila. 
Podprahové strádání z nepřítomnosti otce a nároky spojené se 
starostmi o nemocnou matku nechaly vyplynout na povrch poci-
ty sebelítosti. Přirozená obrana organismu, tyto okolnosti držet v 
povzdálí uvědomění, nechala vzniknout migrénové stavy. Když 
už nemůžete být pochválen za své vskutku dobré přístupy, zbývá 
ještě alespoň nějaké cesta, a tou je drobná sebelítost v nemoci – 
nenemoci, tedy občasnou migrénou. Fysický výdaj a konfrontace 
v posilovně, kterou vždycky nemusíte, ale přesto tam nakonec 
jdete, vám splňuje dorovnání s oidipským konfliktem - otcovský 



Reálná nicota a prázdná skutečnost  
Filosofie Jean-Paul Sartra a její aplikace v psychologii 

	
	

	

31	

komplex. Tím se okruh důvodů, pro které se necítíte dobře, uza-
vírá. Váš obranný mechanismus dokázal velmi dobře celou zále-
žitost nechat pod pokličkou. Ovšem tělo vše vnímá zcela jinak. 
Účastní se veškerého tohoto dění a reaguje. Aby nevzniklo přetí-
žení v jiných orgánech, tak si mozek za svého zajatce vzal ten 
jemu nejbližší orgán, tedy sebe sama a zahrnul do toho i celou 
oblast vlastních, hlavových nervů. Stržením pozornosti tímto 
směrem současně odvádí pozornost od psychických obtíží a ma-
nifestuje se pouze ve dvojí rovině – bolestmi hlavy a tělesnou 
únavou. Vedle toho jako současný produkt vznikl zájem, sou-
středit se v posilovně na vnější faktory těla a ty vnitřní v zásadě 
opomíjet. Pokud mé závěry vnímáte jinak, prosím sdělte mi to. 
     K: Řekl jste to myslím přesně tak, jak se věci mají. Tušil 
jsem, že ten zakopaný pes bude právě v těchto okolnostech. Jen 
jsem si to nedokázal pojmenovat tak, jak jste mi to pověděl a asi 
bych k některým věcem nenašel také ta správná slova. Děkuji, 
myslím, že teď už všemu dobře rozumím. 
     T: Nechme nyní vše uležet. Uvidíte, kudy se v dalších dnech, 
než se opět sejdeme na pokračující konzultaci, vaše mylenky bu-
dou ubírat a popřípadě jaké emoce to bude ve vás vyvolávat. 
Osobně mám z našeho dnešního sezení dobrý dojem, byl jste 
otevřenější než jindy a to vám velice prospělo. 
     K: Cítím se dnes více uvolněný než jindy. To je pravda. A 
když si začínám takto dávat věci dohromady, také je mi jasné, že 
bych měl být na sebe opatrnější a posilovnu buďto na čas úplně 
vynechat, nebo se tolik nezabývat všemi těmi okolnostmi kolem 
toho jak vypadám a kolik si toho naložím před těmi, kdo tam 
jsou a víc si užít jen ten samotný pohyb a všechnen ten čas, kdy 
můžu relaxovat. 
     T: Takový přístup mohu jen chválit. Zdá se, že jsme dnes 
opět pokročili správným směrem. 
     K: Už teď se těším na příští setkání. 
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     Klient nám v předešlé ukázce poskytl možnost k nahlédnutí, 
jak při psychickém rozpoložení došel vlastní Nicoty. Necítil se 
dobře, měl migrény a nevěděl co se s ním děje. Byl však pře-
svědčen, že něco není v pořádku. Prožitek ztráty integrace s rea-
litou jej zneklidňoval. I přesto, že mohl docházet do zaměstnání 
měl dojem, že ztrácí energii a jeho život se nachází v nevíhod-
ném kruhu okolností. Fenoménem zde byl nejasný obraz otce, 
který jako oidipský konflikt nebyl doposud zpracován. Jeho ob-
raz se rozkládal na široké paletě mužských symbolů, od většino-
vě maskulinního prostředí v zaměstnání až po popsilovnu. A vy-
jádřeno opět filosoficky: okolnosti byly klientovou existencí uve-
deny v souvislost. (Sartre, tamtéž, str. 373) 
     Jednoznačně nám Sartre těmito filosofickými vsuvkami uka-
zuje, jak člověk, existujíc tělesně, jako tělo, reálně ovlivňuje fe-
nomény svého bytí. A zejména tam, kde ztrácí svoji pevnou pů-
du pod nohama (kde se něco Nicotní) a je nucen vyhovovat 
svým emocím, jako je např. i touha chodit do posilovny, tak po-
jednou veškerá energie, v systému obran nasměruje sebe samu k 
těmto domělým potřebám, strhne na sebe pozornost a jedinec se 
potom už jen těžko ubrání propadu do některého stavu psychické 
nepohody. Chtěli-li bychom v podobném duchu pokračovat s 
předloženým popisem, jednoznačně se nabízí celé to spektrum 
poruch příjmu potravy, kde zase převažují subjekty s ženským 
pohlavím a situace není o nic více jiná, než u předešlé ukázky 
našeho klienta. Můžeme tak říci, že skrze vnímání vlastního těla 
se objektivuje naše vnímání celého světa (Sartre, tamtéž, str. 380 
až 381). Není to nadsázka ani pokus o lacinou filosofii. Sartre 
má na mysli velmi důležitý modus kognitivní psychologie a filo-
sofické noetiky. Naše vnímání je totiž zásadně ovlivněno tím, jak 
do celého tohoto procesu, či výkonu naše tělo zapojujejme. Vi-
dět, slyšet, dotýkat se totiž vyžaduje např. vůli, aby se tak dělo. 
Co k tomu chceme ještě dodat? Tělo je naším zprostředkovate-
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lem veškerého poznání. To jednoduše popřít nelze. A pokud se 
někdo chce tohoto poznání vzdát, například strátou energie, mo-
tivace, třeba v syndromu vyhoření, je to přesně to, co nám chce 
Sartre říci. Vnímání našeho těla, které je kritériem přístupu k re-
alitě je současně kritériem uznání této reality buďto v ní samé, 
nebo je jí přiznána Nicota z důvodu její nízké, nebo žádné ak-
ceptace. (Pozn. AJ) 
     Tím se ošvem dostáváme k tomu, že člověk nahlíží a rád to 
také zdůrazňuje, svět jako relativní fenomén (Sartre, tamtéž). Je 
to zvláštní druh alibismu. Pokud bych chyboval, uznáním relati-
vismu nenesu žádnou vinu. Relativismem se vzdávám nejen této 
odpovědnosti, ale i povinnosti něco chtít, po něčem toužit, ně-
komu vyhovovat, o něco se zajímat, o něco bojovat. V relativis-
mu, v jeho krajnosti totiž stojí věta, která ústí přímo do Nicoty: 
Nic nemá smysl. A tak je to v osobním životě, plném psychické-
ho strádání a falešných nadějí, jen s občasnými úspěchy, je tomu 
tak i v souvislosti s věřejným životem, např. politickým přesvěd-
čením. Relativismus a jeho Nicotnění čehokoliv, kdy se co za-
mane, nechává všechnu jinak dobře míněnou snahu něco změnit 
ladem, bez povšimnutí. Relativismus zahání člověka domů, 
uzamyká dveře a odmítá se pro své pohodlí utkat s problém 
splečnosti. Tím relativismus ve své mělkosti činí to, že nahrává 
každému, kdo má snahu, třeba i hlupákovi, jenž má daleko snaž-
ší cestu po dosažení toho, oč usiluje. Relativismus z Ničeho udě-
lá pozvolna konkrétní situaci „nesnesitelné lehkosti bytí“, které 
si přestalo věřit, protože existenci převzaly fenomény, čili od-
krývající se naděje nepravdy, podvodu a falše. Teprve až toto 
Nicotnění dosáhne stupně takové opravdovosti, v níž trpí už i 
vědomí těch, kdo je způsobili, a odcizujícím se způsobem se pro-
ti tomu obrací, teprve potom přichází opětná jednota, volající po 
hlase dialogu, nápravy a změn obecně. Ovšem takové změny se 
lze dosíci pouze tím, že člověk fysicky vyjde z domu na ulici. 
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Sartre na Sorboně při přednášce během nepokojů ve Francii 

v šedesátém osmém roce 
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§9.  DUŠEVNÍ ROZPOLOŽENÍ MEZI FILOSOFIÍ  
      A PSYCHOLOGIÍ (SARTRE JAKO ANALYTIK) 

Podle Sartra je subjektivní prožívání reality na samé hranici s 
Nicotou. Musí se totiž vypořádávat s nemalým počtem okolností 
a mj. i s pocitem lásky, dále jejími zdůvodňujícími principy např. 
v ucházení se o druhého v řeči, stejně jako s masochismem, ne-
boli pocitem sebeútrpnosti, třeba tam, kde láska není očekávají-
cím způsobem opětována. Všechno toto se odehrává ve fenomé-
nech naděje. Naděje, že budeme milováni, pochopeni v řeči a 
dostatečně oceněni, abychom se nemuseli zviditelňujícím, maso-
chistickým způsobem trápit. K tomu všemu ovšem potřebuji sil-
ný motiv a tím je někdo druhý. A samozřejmě, že jej každý má. 
Je to buď založený konflikt a ta postava, která v něm hraje tu 
nejdůležitější roli, nebo je to intencionální obraz v mém vědomí, 
kterému jako sebedogmatu podřizuji veškerou svoji snahu, nebo 
je to reálně možnost dát se do služeb někoho jiného a tam roz-
pouštět všechnu svoji naději po sebeurčení. Sartre zde mistrov-
sky propojuje filosofii s psychologií. Filosofie myslí, psycholo-
gie prožívá. Obě současně jednají. Filosofie zdůvodňuje Nicotu, 
psychologie Nicotu žije. Je to podstata konfliktu. Vyvádět se z 
Nicoty myšlením a žít v Nicotě smysluplně. (Tamtéž, str. 429) 
     Realita je totiž iracionální, neboť má své vlastní důvody k 
existenci. Této skutečnosti jsme nejblíže. Ontologicky to zname-
ná, že realitě nijak na našem pojetí a pojmu bytí nezáleží, je jí to 
úplně fuk. Stejně tak je tomu i s našimi prožitky vůči ní, nebo 
čemukoliv jinému. Veškerý smysl našeho bytí či realisované 
existence, si člověk musí vymyslet. V tom je předurení úkolu na-
šeho bytí. To jediné můžeme tvrdit s naprostou jistotou. Descar-
tovské cogito ergo sum, se nám tady opět, historicky vloudilo. Je 
však zapotřebí jej umět přijmout. Neboť tato teze je nám zhola 
nic platná, pokud zůstane pouhou větou bez obsahu. Myšlení a 
bytí se mohou tedy jevit, Parmedidovsky, jako jedno a totéž. 
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§10.  JEDNÁNÍ VE SMYSLU FILOSOFIE  
 A PSYCHOLOGIE 

Konat, znamená předně uvádět naději do konkrétních souvislostí. 
Transparentně se zajímat o to, co má jednáním nastat a přejít z 
představy k uskutečnění původně jen intencionálního obrazu 
existence. Aby se takové možnosti dosáhlo, musí být vytyčena 
hodnota. Ovšem nebezpečí hodnot spočívá v tom, jak dlouho 
můžeme na jejich obsahu trvat. Tím je dán smysl hodnoty, nebo 
její vyprázdnění. V takto nastaveném filosofickém pojetí hodno-
ty se dohodujeme o jejím pojmu, Hodnota života, hodnota svo-
body, hodnota spravedlnosti atd. Vždy je to hodnota, která chce 
stát na jistých základech pojmového určení. Nezvládnutá hodno-
ta v celospolečenském dialogu se stává práznou, každý si sice 
může o hodnotách říkat co chce, ale nikdo nemá žádnou hranici. 
Kde je hranice hodnoty? V jejím prožitku. Hodnota totiž jen ob-
tížně hledá svůj obsah v logice. Tudíž obsah hodnoty musí být 
určen mnohým jiným způsobem a nikoliv sebou samou. Takže, 
hodnota krásy nebo ošklivosti je měřena vkusem, hodnota spra-
vedlnosti zvykovým právem, hodnota dobra a zla zakoušeným 
pocitem nadšení nebo utrpením provazujícím se dalšími život-
ními etapami a měnícím jejich náplň na jeho pozadí. Tudíž, pro-
žitky, toto původně jmenované Nicotnění v systému hodnot hraje 
zde nejdůležitější roli. Předně proto, že prožíváním hodnot se 
Nicotnění umenšuje, ba někde mizí úplně. Jsou-li hodnoty napl-
něny, Nicota nemá důvod k přítomění. Neodejmutelnost Bytí je 
v naplnění hodnot nejzřetelnějším způsobem zviditelnění Bytí. 
Protože je to Bytí prožívané jako vlastnictví jsoucna, které se ne-
ztrácí z dosahu. Je-li opakem Nicotnění otřes a jeho úzkost, 
strach a beznaděj, potom tyto okolnosti pouze stojí na opačné 
straně. Oba postoje jsou si však rovny v tom, že nám předhazují 
skutečnost bez obsahu, pakliže v ní nenacházíme smysl, zde 
Hodnoty, tam Bytí samo. Existence je dualita Bytí a Ničeho v 
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prožívání smyslu hodnot. To, čeho se člověk obává, je nejčastěji 
ztráta dosahu k Hodnotám a tím i dosah ke smyslu Bytí. Vytrá-
cení pouze jednoho z nich se vlastně nikdy neděje. Oba fenomé-
ny jsou vlastní podmínkou existence, jsou provázaností jsoucího, 
jeho možností, jak zůstavovat nastalé, přetrvávající a mizející 
bytí vůbec. Všechno to, ovšem pouze ve vztahu k vnímajícímu 
vědomí a celému tomu jeho zájmu o vlastní porozumění svému 
výskytu ve světě, světu svého okolí. 
 

----------     ----------     ---------- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reálná nicota a prázdná skutečnost  
Filosofie Jean-Paul Sartra a její aplikace v psychologii 

	
	

	

38	

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sartre sděluje naléhavost nové filosofie 
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Naše teorie fenoménu nahradila 
realitu věci 
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