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Život má smysl ve své neukončitelnosti
a přesahu
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Viktor Emil Frankl (1905 – 1997)
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ÚVOD
Psychoanalýsa, filosofie existence, logoterapie, vývojový
kontext: 1. v pohledu na člověka, 2. v možnostech ovlivňování jeho duševního zdraví a 3. v racionální provázanosti s duchovní sebereflexí. Ve výsledku přítomného
stavu věci, pořadí postrádajícího nutnost, je zde uchována člověkem, jeho aktivním životem, tato míchanice
potřeb, hodnot a odpovědnosti, co by niternost témat,
úzce spjatých s každodenním životem. Logoterapie není
samozřejmá. Je to výsledek vystavěný na nosných základech psychoanalýsy a filosofie existence, chápajíce
sebe samu, co by jejich funkční doplněk. Fenomenologie
Edmunda Husserla v této éře post-existencialistického
rozvoje filosofie a psychologie myšlení, hraje roli odkazu,
jenž není vynechán, avšak uveden pouze do stavu tichého společníka, s nímž je počítáno, aniž by bylo nutné
jej vyslovovat s poukazem. Tam, kde zejm. psychoanalýsa vlastní obsah rozšířila na člověka, až do sfér, kde se
i umění a historie staly jejím tématem, nebo filosofie
existence subtilními poukazy na detail antického myšlení, chce měnit myšlení přítomného bytí člověka, všude
tam logoterapie, absorbujíc tyto postoje, navrací svým
pacientům jejich praktickou jedinečnost, aniž by cokoli
minulého, bylo nutné rušit, či jakkoli anihilovat. Logoterapie tak uvedla svým laskavým, i když přísně spravedlivým přístupem ke klientům a pacientům s psychickými
obtížemi, psychoanalýsu, fenomenologii a filosofii existence do souladu s nároky praktického bytí člověka a v
duchovním přívratu, završila snahy dřívějších pokusů o
psychoterapeutickou syntézu otevřeným humanismem.
I tak, se logoterapie nevymezuje jako dogma. Její předností zůstává povědomí o vlastním poslání, co by úhlu
pohledu, ochotně vřazujícího do obsahu svého systému
jakékoli poznatky, které jsou neseny v souladu podpory
duševní práce na duchovní podstatě člověka a obráceně.
Jiří Adamec, Brno-Wien, 2020
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§1. KARL JASPERS (1883 – 1969)
Žádná filosofie existence se před Jaspersem tak určitým
způsobem nedotkla člověka, jako právě ta jeho. Bez
obav o kritiku, Jaspers rok před první světovou válkou
vydává obsáhlý spis pod názvem Allgemeine Psychopathologie (1913) a následně, rok po jejím ukončení, Die
Psychologie der Weltanschauungen (1919). Obě práce
jsou dodnes uznávaným a studovaným úvodem do filosofie existence, i když jak z názvů plyne, jejich základním obsahem je psychologie.
Proč právě psychologie dělá filosofii existence vstupní
bránu? Jednoduše proto, že existovat, znamená žít v
souladu se sebou samým. Jak lépe formulovat to, co se
později stává vlastním filosofickým tématem, tedy bytí
člověka v jemu dané přítomnosti? A není to pouze toto
bytí, jako obecně daný prostor. Je zde ještě jeho osobní
transcendence v příklonu ke zbožnosti, bohu jako takovému, k víře a duchovnímu bytí vůbec. Existence je potom jak jedna, totiž ta obecně zjevná, tak mnohá, zpravidla nesená osobní účastí na bytí v projevech nutně více
skrytých, v tom kterém životě, každého člověka zvlášť.
Jaspers v podobných počátečních postojích navazuje
na své předchůdce, jimiž byli zejména Wilhelm Dilthey,
F. E. D. Schleiermacher a Soren Kierkegaard. Ti všichni
se o budoucí rozvoj filosofie existence nějak zasloužili.
Dilthey zejména svým pojetím člověka, jako bytosti,
která svým vědomím utváří svět, Schleiermacher přístupem k víře, která může být opravdová, jestliže současně
zahrnuje citový vztah k Bohu, Kierkegaard názorem jehož obsahem je, že víra a realita jsou zde nesmiřitelné a
proto člověka vedou do skepse. Tudíž, aktivní vědomí,
cit a skepse, tvoří na přelomu 19. a 20. století základ
moderní filosofie existence, podporované nyní Jaspersovým novým pohledem i o to, že jakýkoli zájem člověka o
jeho bytí je zdravou touhou po sebeurčení, kde musí nacházet své právoplatné místo i lidé s duševní poruchou.
8
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Charakteristickým znakem filosofie existence je její
odstup od relativismu bytí, který dříve pronikal filosofiemi novověku: empirismem a racionalismem. Empirismus vymezoval bytí pouze na smyslové vnímání a odmítal racionalismus jako východisko poznání (nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech), racionalismus relativisoval smyslovou zkušenost a dával důraz na rozum,
co by vnímatele podstaty bytí, jenž je, jako jediný, schopen obhájit také sebe sama, větou: myslím, tedy jsem.
U výše jmenovaných autorů stejně jako u Jasperse samotného, a následně všech, kterými se budeme v této
knížce zabývat, jsou podobná témata již překonána chápáním jejich platnosti v syntetickém provázání, odkud se
rovněž vlivem, tak zvaně školské filosofie, stala běžnou
součástí kognitivních postupů moderní psychologie. Rovněž počáteční nejistoty, které pak přicházely s nástupem
empiriokriticismu (Ernst Mach, Richard Avenarius), jejich
detailními ponory do hledání nejurčitějšího působení počitků, podobně jako na sklonku 19. století vystoupením
Wilhelma Wundta směrem k experimentální psychologii,
všechny tyto poznatky mohly být interpretovány v jednotné reflexní teorii I. P. Pavlova a následně také prostřednictvím behaviorální psychologie. Takže, sama filosofie existence měla těmito disciplínami připravovanou
půdu, společně s psychoanalýsou Sigmunda Freuda (nikoli C. G. Junga) k tomu, aby se stavěla na pozice, které
srozumitelně vycházely z toho, že bytí člověka je prožitek, v němž se to, co je jsoucí, stává předmětem jeho
zájmu, neboť v samé podstatě tu jde o to, jak se vyrovnat se sebou samým a s úzkostí, kterou před nás staví
otázka, natolik samozřejmá a obecná, že na ni odpovědět není vůbec snadné: Co je bytí? Co je jeho smyslem?
V čem je bytí jiné než existence? Jak do těchto otázek
spadá téma o tom, co je jsoucí? Proč člověk ze samozřejmosti že existuje pro sebe vyvozuje otázky plné obav
o svoji existenci? Kde je zde vůbec hranice mezi filosofií
9
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a psychologií? Je prožitek vlastního bytí tématem více
filosofickým, nebo psychologickým? Co je předmětem
psychologie, jestliže duševědné teorie jednoznačně nepřinesly vůbec žádnou odpověď? Co je předmětem filosofie, jestliže na otázku, co je bytí, jsme doposud nedokázali odpovědět? A tak dále. Přitom žádná z takto položených otázek není nesmyslná. Jsou to pouze otázky doposud nezodpovězené. Zůstává potom ještě jeden logický dotaz, a to, zda jsou výše uvedené otázky vystavěné správně? Aby se tedy filosofie a psychologie mohly
(ostatně jako všechny vědecké disciplíny) posunout dál,
musí čas od času zrevidovat otázky svého předmětu. A
pouze tam, kde se to daří tím způsobem, že jsou otázky
přestavěny nově a mají logickou platnost, může se vědecká práce domáhat, oprávněným způsobem sebeurčení v posunu a prohloubení svého zaměření.
Jak s výše uvedeným souvisí práce Karla Jasperse?
Předně nebylo jeho záměrem stavět otázky, ale vypracovat systém kategorií, které by na dané otázky odpovídaly nutností chápání, že život člověka je předně nějaký
děj, který probíhá v čase a všechny tyto otázky v sobě
zahrnuje, co by jednotu existence. Tím se odklonil od
vědeckých ambicí tehdy se rozvíjejícího pozitivismu a
zejména neopozitivismu, který ponejvíce pracoval s logikou vědeckého jazyka, co by tedy hlavním předmětem
svého zájmu. V Jaspersově návratu ke kategoriím filosofie života, došlo tak současně k možnosti, pokračovat v
rovíjení té filosofie, kterou v devatenáctém století mimo
jmenované myslitele, zastupovali rovněž G. W. F. Hegel,
A. Schopenhauer a Fr. Nietzsche. Jeho kategoriemi tedy
byly: orientace ve světě, vyjasnění existence, metafysika, hraniční situace. V dobovém kontextu, se
tyto kategorie (viz, Jaspersova hlavní práce, Philosophie,
Heidelberg 1932; 915 stran), staly nosnými pro myšlenkovou práci zejména jako opozice vůči přicházejícímu fašismu. Krize epochy, si žádala novou filosofii života.
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ORIENTACE VE SVĚTĚ
WELTORIENTIERUNG
Bytí pro člověka vyrůstá z vědomím zachytávané evidence o vztahu mezi Já a vědomím o Nicotě. Takto se
rodí primární orientace ve světě. Dokonce nemusí jít
ještě, na úrovni pouhé orientace ve světě o plně uvědomovaný proces. Jedná se tu často pouze o fragmenty takové evidence, ale již natolik významné, že může zakládat prvotní (osobní) vztah k bytí jako takovému. Teprve
na druhém stupni se Já a Nicota setkávají v nerozlučném
propojení, provázanosti, neboť jeden bez druhého nemohou existovat, aniž by neporušili vědomím evidovanou
cestu k subjektu. Bytí člověka (Dasein) je vždy určité vědomí, které eviduje vztah mezi Já a Nicotou. Poslední fásí
je pak dosažení, při orientaci ve světě, stupně Subjektivity neboli Já, které ví o sobě samém a stupně Objektivity, neboli vědomí o Skutečnosti vůbec. Není zde na
mysli téma, které bychom chtěli vymezit vývojovou psychologií. Hovoříme tady o filosofických námětech, kdy se
uvažující vědomí, domáhá nalezení konkrétního určení
vlastní existence, současně s uznáním, že vnější Skutečnost je stejně tak „reálná“, jako Subjektivní zaobírání se
čímkoli, co se má stát jinak předmětem uvažování. Proto
Jaspers užívá onoho poměru Já a Nicoty, aby poukázal
na to, že evidence jakékoli skutečnosti je nesená pouze
schopností vědomí, mít v patrnosti právě tento rozdíl v
jeho nejobecnější rovině nazírání. Do jaké míry se takováto filosofie může stát praktickou? Například v momentě, kdy jedinec s psychickou újmou hledá východisko
z pociťované osobní krize. Tam je vždy, pro orientaci ve
světě, spousta prostoru k aplikaci. Jde totiž o možnost,
mít jistotu názoru. Ten spočívá v tom, že pro jeho získání
a ukotvení ve vlastním bytí je nutné upevnění dvou základních evidencí, a to: Já a Nicoty. Posunuto směrem
ke Skutečnosti, dovoluje takto vystavěná orientace ve
světě již mít pevnost názoru, postoje a nadhledu.
11
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Významným předělem, který jde za hranice pouhé
vědomé evidence o Já a Nicotě, je přijetí takové situovanosti bez toho, aby se subjekt obával, že jeho existence
tím nutně musí jakkoli utrpět. Vědomí, že se člověk trvale nachází a bude nacházet na předělu mezi Já a Nicotou, staví jej nejčastěji před nekonečné množství otázek.
Co v životě dělat? Jak se uplatnit? Dále: Co má pro mne
vlastně smysl? To jsou tedy otázky na předělu. Vyplývají
ze znepokojení, z potřeby dojít kontextu, svého místa v
něm. Jde o nalezení cesty, jak dojít názoru. Od subjektu
je pozvolna přecházeno k akceptaci objektu. Tam, kde
se dříve vynacházela Nicota, může tímto tázáním po
smyslu zakořenit téma, které bude poskytovat objekty.
Orientace ve světě se zpočátku jeví pasívní. Pouhé zachytávání Já a Nicoty. V tázání po smyslu, se objevují
záblesky toho bytí, které má sebe samo v jiném určení,
avšak, není nedostupné. Je to jen změna Nicoty v konkrétnější bytí současně s Já. A přitom zde neběží o vyplňování prázdného prostoru, neboť jsoucno, které tu se
svojí bohatostí na vnímající subjekt působí, vždy ve své
mnohoznačné podobě již bylo. Takže, orientace ve světě
je současně poznáním otevírané jsoucno pro subjekt. Co
nám tedy sdělí pacient s celoživotní predispozicí k neuroticismu nebo depresi, jestliže se dostaví moment remise, či plné úzdravy? „Nemohu uvěřit, že jsem dříve
takové věci neviděl.“ Říkáme tomu, že se pacient dostal
k nadhledu. Tam, kde dříve nenacházel obsah, se pojednou pro něj otevřel prostor s nebývalou bohatostí vjemů.
Stále to však znamená pouze jediné, došlo u něj k orientaci ve světě. Je nyní zapotřebí se s jejími jednotlivými
objekty poznání seznamovat a určovat jejich význam pro
další postup. Život je kladením otázek a hledáním odpovědí. Je to vytrvalé, trpělivé soustředění se vší vážností.
Žít bezmyšlenkovitě a přitom chtít dosáhnout názoru, takový postoj se orientaci ve světě vymyká. Naopak, orientace ve světě se přidržuje racionálního předurčení.
12
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Orientace ve světě je způsob existence. Pakliže by
ovšem zůstalo jen u takového sebeurčení, existence by
neměla jiný obsah, než-li je možná filosoficky zajímavý
„údiv“, nic méně bez toho, aby byl zúročován rozšiřujícím se poznáním. Zůstalo by tedy, jen u jednotlivostí a
jejich výjimečnosti, bez vztahu a souvislostí. Jak může
potom dojít k vyššímu zájmu o existenci? Pouze tím způsobem, že do celého toho úhrnu okolností, které jsme až
doposud popsali, člověk dále zahrne sebe sama. Prozatím bude postačovat vědomá evidence, že Já jsem Pobyt
(Dasein) a všechen okolitý svět je objektivní skutečnost.
V tomto nastavení a nic více, je potom hledán pouze moment vztahu, nikoli cestou aktivní změny, ale: rovnocennost. Tím bylo postoupeno k nejniternější možnosti v orientaci ve světě, dosáhnout na individuální názor, který
se vědomím přiblížil světu svého okolí, jeho evidencí pro
sebe sama, pro vlastní možnost nazírání na to, co je skutečné a co zůstává, například pouhou představou.
Pacient s touto výbavou vnímání bytí, tak dosáhl na
stupeň sebereflexe. Vztah k sobě samému již není kladen
jako otázka, ale je pouze evidován jako fakt, na nějž
přestalo býti nutné se obracet. Naopak všechno vnější se
dostává do zorného pole jeho názoru, který není plně
vyjasněn. Proto je hledána jistota o bytí vnějšku v horizontu představy a nikoli jeho předmětu, z toho jaký jest
sám o sobě. Já existuji, se pro pacienta s depresí naplňuje obavami o cokoli budoucí, neboť Já je zahrnováno
všude tam, kam spadá fantasie. Tudíž snadným pochodem vznikne například anticipace negativního sebevkládání do událostí, které ještě nenastaly. Takto orientace
ve světě zůstane vězet na jednom místě, protože jakýkoli další vývoj, směrem za její hranici, nese sebou nebezpečí nezvládnutí situace. Tím se dostaví rovněž nutnost, takový postoj bránit odmítáním jinak všech dobrých snah, které jako pobídky k vyvázání ze stavu tísně
přichází z vnějšku. Tím, se izolovala orientace, a co dál?
13
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Karl Jaspers a jeho žena Gertrud
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VYJASNĚNÍ EXISTENCE
EXISTENZERHELLUNG
Orientace ve světě straní tomu, co je dáno a má to za
neměnný obsah. Naopak vyjasnění existence přistupuje
k bytí formou jeho uchopení a dále se snahou individuálně s ním zacházet, pro předem daný záměr. Ve stavu
deprese, mizí ovšem jakýkoli zájem cokoli vyjasňovat,
natož vlastní existenci. Vyjasnění existence a jeho ztráta
jsou vyšší úrovní Já a Nicoty. Ve vyjasňování existence
se Já stalo plně reflektovaným, ve ztrátě o vyjasňování
existence, se existence dostala na svůj předstupeň, čili
je opět Nicotou, popírající stejně tak i orientaci ve světě.
Ve vyjasňování existence je bytí součástí konání, čili
existováním. Zásadního významu tedy nabývají otázky:
Co je možné zvát existencí? Kde se existence odehrává?
Je zde něco, výlučně tím, co lze označit bezprostředně
jako existenci sebe sama? Pakliže je existence definovaná průběhem událostí, proč je nutné ji dále vyjasňovat? Je pro vyjasnění existence důležitější zodpovídání
otázky co, nebo kdo, touto existencí jest?
Jak z výše uvedeného plyne, vyjasňování existence
je ryze praktickou filosofií, založenou na „události“ záměru a konání. Existenci lze tedy vyjasňovat pouze v aktivním uchopování jsoucna, konkrétním jednáním v čase.
Přesto je existence neuchopitelná sama o sobě. Její dostupnost pramení skrze zprostředkování. Tímto základním zprostředkovatelem vyjasnění existence je Mezní situace (Grenzsituation). V průběhu každodenního života,
tedy v průběhu takové existence, která se vyznačuje
všedností, není existence zachytávána jinak než souběh
praktických okolností osobních záměrů. Nic méně, vylomením z této všednosti, otřesem (nemocí, smrtí blízkého
člověka, narozením potomka…), se existence vyjasňuje
v konkrétním a nesmlouvavém smyslu svého výskytu.
Takto si člověk teprve uvědomuje, že je součástí existence, tedy nikoli existencí, avšak pobytem podvoleným
15
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jsoucnu. Dílčí životní etapy, jejich události v otřesu, poskytují člověku vědomí o tom, že existence je tu. Souhrn
jejich výskytu v této individuální zkušenosti se světem,
potom dotváří vyjasnění existence ve jménu osobní zkušenosti, co by existence vázané na jedno konkrétní bytí,
bytí člověka (Dasein).
Jestliže se ono vyjasnění existence odehrává v těchto
podmínkách bytí, odvíjí takový stav, pro individuální vědomí další cesty, vedoucí k sobě samému. Tímto nabýváním vědomí o existenci, se rozum rozdvojuje na část,
která se zabývá vlastním subjektem, například v otázce:
Kdo jsem? A na část, která sebe samu začíná považovat
za souhrn těchto hraničních událostí v přesahu, neboli
transcendenci.
Projevený zájem, znamenat víc, než jen bytí o sobě,
dostoupil zde prvního vrcholu. V sebetranscendenci, neboli v přemítání o tom, s čím vším je „mé bytí“ souvěčné,
otevírá si člověk nyní cestu k takovému „vyjasnění existence“, které se vzdává samostatnosti, ve prospěch své
ochrany sdílením. K tomuto účelu tedy slouží víra v Boha,
svátost a spiritualita. Nad bytím o sobě se tak vznáší pochybnost, jejíž pramen vychází z objevu tohoto sdílení.
Zde se vyjasňující existence může stávat součástí každodennosti. Neboť víra se nebude schovávat za svůj obsah, ale upřednostní pravdu o „mezní situaci“, jako trvale
přítomném stavu bytí člověka. Tímto svým určením se
přítomné bytí (Dasein) může udržovat v potřebné pozornosti k tomu, co se má oním předmětem vyjasnění existence nechat při životě. Je to opět paradox na předělu.
Neboť tímto „nechat při životě“ zde není nic jiného, nežli je smrt a z ní povstávající víra, zůstavená utrpením a
její všeobjímající dopad na interpersonalitu v míře takové zbožnosti, která se na stranu bytí dostává v existenciálním určení toho, co je tu, tedy předem vyjasněno,
jako je například vykoupení hříchů. Takto vyjasnění existence, dokonává orientaci ve světě, sebetranscendencí.
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METAFYSIKA
METAPHYSIK
Od původní orientace ve světě, přes vyjasnění existence
prochází člověk také vlastní, subjektivní krajinou zkušenosti, která mu poskytuje možnost nejvyššího duchovního dobra, jakým je, vedle víry, rovněž myšlení. Jím se
může dále pozvedat z pouhé jednotlivosti o osobním bytí
k nejzazším končinám jsoucího, jen proto, že se v tomto
myšlení oddává přísné práci s obsahem uvědomovaného
vědění. Věděním se člověk presentuje jako lidská bytost.
Prostřednictvím takového vědění, rovněž zůstavuje míru
vlastní svobody. Neboť volnost je závislá na přesvědčení
o tom, že jsem schopen obstát v maximálním počtu reálných výzev, které přede mne existence bude stavět. A
je-li to právě vědění, které mne činí svobodným, mohu
potom takovou existenci prožívat jako svobodu. Naopak
tam, kde ještě nenastala orientace ve světě a nedošlo
tím ani k vyjasnění existence, je takové bytí jednotlivého
člověka plné tápání a nejistot. Nebyl totiž překonán status jednotlivce!
Proč, tedy ještě Metafysika? Protože právě metafysické myšlení jest uskutečňováním transcendence. Nevychází z jednotlivosti bytí, ale z existenciálních souvislostí. Dokonce metafysické myšlení není a nemůže být
žádnou metodou myšlení. Je to pouze způsob nazírání
jsoucna. A to nazírání, které hodlá každé existující nebo
představované entitě, která je vnějškem (přírodou) vědomí objektivně dána, nebo je jejím subjektivním produktem v představě, přidělit vlastní známku skutečnosti,
bez rozdílu vah. V metafysickém uvažování, se nyní veškeré jsoucno, reálné i myšlené stává rovnocenným. Základem této rovnocennosti je, že se v reálném jsoucnu
uznává jeho nutnost, ve jsoucnu představovém potom
jeho princip. V prvním případě to může být například
smrt, v případě druhém potom, její uchopení v mytologickém příběhu s přesunem jeho obsahu do budoucnosti.
17
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Metafysika zakládá cestu k bytí, jako jsoucno plné šifer. Myšlení se pojednou ocitá v prostoru znakování. Toto
symbolické myšlení zdánlivě ztrácí kontakt s vnější realitou, aby se, nové realitě snažilo porozumět, ze svého
vlastního obsahu. V metafysickém nazírání myšlení totiž
dostoupilo sebe sama. Například sebereflexe je zpětné
zachytávání obsahu svého myšlení ze znaků, které charakterisují paměť o osobní minulosti, na základě prožitků
z reálného kontaktu se světem svého okolí. Jednotlivou
šifrou zde potom je, každý časový moment události, kterou ten, který jednotlivec prošel a zařadil její obraz do
výbavy osobní zkušenosti, coby vzpomínku na událost.
Tímto vnitřním aktem subjektu (zapamatováním a zařazením) je tak každá událost přenositelná ve svém obrazu
do dalšího průběhu životních okolností, stává se osobní
mytologií, na kterou se nabalují obrazy další, aby onen
původní meta-fysický obraz utvářely novými dodatky. V
osobním mýtu, tedy v tom, co mění reálný obraz minulosti, do obrazu přítomnosti, nemůže nic zůstat ve svém
původním, surovém stavu. Meta-fysika šifer mění skutečnost pouze v její myšlenku, pouze v to, na co je, ze
systému šifer, usuzováno, avšak nikoli směrem k tomu,
co je reálné. Myšlením se v meta-fysickém systému šifer
člověk vzdal skutečnosti ve prospěch toho světa, který
mu z takto uchopovaného jsoucna, prostřednictvím analýsy šifer, vychází. Aby se potom jedinec domohl ověření
správnosti takto nastaveného uvažování o světě, Bohu a
sobě samém, nezbývá mu, než občas ze světa šifer vystoupit. Nemožnost takového výstupu, činí jeho myšlení
dogmatickým. Uvíznutí v takto nastaveném uvažování,
může jej v posledku vést na scestí, které se stane psychickou tísní, bez schopnosti objektivity a nadhledu. Mít
orientaci ve světě, vyjasnění existence a metafysiku za
neměnný přístup k bytí, by tak rovněž znamenalo, přijmout zde vlastní pohodlí bezmyšlenkovistosti, což se na
druhé straně děje tam, kde otázka nedošla vyslovení.
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§2. MARTIN HEIDEGGER (1889 – 1976)
Osobnost filosofa se nám vtiskává do paměti silou jeho
myšlenek. Martin Heidegger zůstává nejen v pamětech
svých stoupenců, ale jeho vliv se rozšířil mnohem dál.
Stal se kritériem kulturních vln, od literatury, přes dramaturgii a film, aby se natrvalo usadil rovněž i v psychologii. Tam, kde se doposud filosofie, vůči psychologii,
buďto jen nepřímo vymezovala, jako byla například fenomenologie Edmunda Husserla (1859 – 1938), Heideggerova učitele, jemuž byl později asistentem a po té i
rektorem na freiburské universitě (1933 – 1934), kde
spolupracovali, tam se vlivem působení Heideggerových
myšlenek psychologie s filosofií existence naopak prolnula dokonce tak dalece, že nechala vzniknout novému
směru, jenž se opíral o filosofii, do té doby jinak vzdálenou psychoanalýse, jakým jest, DASEINSANALÝSA. Zásluhu na tom mají jeho dva pokračovatelé: Ludwig Binswanger (1881 – 1966) a Medard Boss (1903 až 1991),
z nichž se první s Freudem znal a druhý měl osobní kontakty s jeho přímými žáky. Vlastní myšlenky pozvolna
povstávající směrem k daseinsanalýse u Heideggera zaznívají (po Binswangerově vydání publikace, která o tak
zvaném daseins problému v psychoanalýse pojednává),
zejména v průběhu šedesátých let, dvacátého století
(1960 – 1969), během jím pořádaných „Zollikonerských
seminářů“ (viz, dále tedy, zejm.: M. Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 16, Zollikoner Seminare, in Franfurt am
Main, 2018, 880 stran).
Daseinsanalýsa, kterou budeme v této části pojednání popisovat, se tedy zrodila jako terapeutický směr, s
ambicemi na medicínsky uplatňovaný obor psychiatrie.
Jejím východiskem jsou jednak Heideggerovy myšlenky
uváděné v knize Sein und Zeit (Bytí a čas), z roku 1927
a dále v již zmíněných Zollikonerských seminářích. Spojnicí mezi oběma je pojem DASEIN a způsob bytí člověka,
z úrovně analýsy: STRACHU, ÚZKOSTI a STAROSTI.
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VÝCHODISKO Z „BYTÍ A ČASU“
AUSGANGSPUNKT AUS „SEIN UND ZEIT“
Píše se rok 1927. Nadějný doktorand, kterému jeho blízcí
spolupracovníci a starší kolegové předpovídali, pro jeho
nesporný talent, skvělou filosofickou budoucnost, se prochází po venkovské pěšině v Todtnaubergu (horská oblast Schwarzwaldu), která vede kolem jeho dodnes navštěvované chaty, příznivci existencialistické filosofie.
Zde, bez hluku civilizace, pouze v tichu statných stromů
smíšeného lesa, na stráni, vysoko nad všemi bolestmi
světa, vznikalo od roku 1922, kdy se sem, se svojí ženou
nastěhovali, dílo jehož obsah navždy změnil způsob myšlení všech následujících generací: „Bytí a čas“. Heidegger
si v duchu probírá stránky právě čerstvě dodaného výtisku, který mu před chvílí byl doručen a nyní na něj čeká
ledabyle položen na psacím stole, hned mezi všelijakým
tím harampádím, které tvoří svět filosofa, spisovatele.
Kniha je na světě, pomyslel si a zvolnil krok. Pro tuto
chvíli již nebylo kam spěchat. Úkol, pro který se uvolil,
na výzvu svých kolegů na universitě, vydat knihu autentické analýsy bytí, dle vlastního způsobu podání, byl splněn. Ještě ovšem zdaleka nebylo možné dohlédnout, jakých rozměrů se odvážil a co všechno tato kniha způsobí.
Blízká budoucnost však na sebe nenechala dlouho čekat.
Staly se hned dvě okolnosti. Studenti se, ohromeni novým přístupem, jak stylem podání, tak obsahem samotným, nechali oslovit do té míry, že se začali oblékat tak,
jak se oblékal Martin Heidegger. V druhém sledu, který
na sebe rovněž nenechal dlouho čekat, byla kniha Sein
und Zeit zvána filosofickou biblí, nebo také biblí filosofů.
S jejím vydáním zásadně pomohl Edmund Husserl, neboť
byla vytištěna jako separátní titul jím redigovaných Ročenek pro filosofii a fenomenologické bádání (Jahrbuch
für Philosophie und Phänomenologische Forschung, Bd.
VIII.), v nichž se dočkala ještě i druhého vydání r. 1929.
Tak se zrodil filosofický obrat, který trvá dodnes.
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ZÁKLADNÍ MYŠLENKY „BYTÍ A ČASU“
GRUNDLEGUNG GEDANKEN „SEIN UND ZEIT“
Bytí je jednoduchý a proto nejhůře definovatelný pojem.
Otázku po bytí je nutné vystavět novým způsobem.
Ontologie je možná pouze jako fenomenologie.
Co je svět a, co je bytí světa?
Ten, kdo je pobytem (Dasein), je vždy člověk.
Člověk je: bytím-ve-světě.
Člověk se vyrovnává se svým bytím-ve-světě, starostí.
Obstaráváním nástrojů je člověku přístupný svět.
Starost je člověku vždy základním postojem, jak žít.
Ve starosti se ukazují ještě: úzkost a strach.
Samo starání se o bytí-ve-světě může být spolubytím.
Spolubytí se často vykazuje tím, že je ontické.
Žije se tak, jak se „má žít“, nikoli tak „jak se chce žít“.
Člověk bytuje ve vztahu ke smrti.
Starostí o bytí-ve-světě, člověk oddaluje smrt.
Ve strachu ze světa povstává úzkost před světem.
V úzkosti před světem se pobyt setkává s nicotou.
Bytí je nevývratná přítomnost každého časového nyní.
Bytí je rozpoložení strachu, starosti a úzkosti.
Člověk je do bytí vržen a upadá s bytím do jeho nicoty.
Bytí je všední každodennost, ve své průměrnosti.
Bytí není nikdy ukončené, ale je celé tak, jak jest.
Autenticita bytí je v jeho bezprostřední přítomnosti.
Pobyt člověka (Dasein) se vyznačuje zájmem „moci být“.
Toto: „moci být“, člověku ukládá jeho starost o bytí.
„Moci být“ současně znamená, existovat v předběhu.
Člověk opakuje existenciální analýsou vlastní dějinnost.
Vědomí každodennosti odemyká časovost rozuměním.
To, z čeho je nám úzko je bytí-ve-světě jako takové.
V úzkosti se vytrácí možnost porozumět bytí-ve-světě.
Z úzkosti se bytí stalo naléhavým k interpretaci.
Z přetrvávání naléhavosti lze postoupit k náladě.
Takto se lze přiblížit k bytí v naladěnosti.
Strach, starost, úzkost: jsou naladěností k bytí a pobytu.
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Martin Heidegger a jeho žena Elfrida
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CESTY K POBYTU
WEGE ZUM DASEIN
Do šedesátých let dvacátého století, prošel filosofický vývoj Martina Heideggera několika cestami. Jejich znakem
byla neúnavná tvůrčí aktivita, stejně jako zásadní politické mlčení, na kterém nic nezměnilo ani interview pro
časopis Spiegel (1966), od kterého se očekávalo jeho vyjádření rovněž ke krátkému období členství v NSDAP za
doby svého desetiměsíčního rektorství (1933/34), které
tak zůstalo trnem v oku nemalému počtu těch, kdo toto
období Heideggerovi zásadně vyčítají. Nejlépe tuto skutečnost dokladuje jeho rozchod s Jaspersem, s nímž se
před válkou, rozvíjela čilá pracovní i osobní korespondence. Oba stáli na jiném břehu. Na jedné straně Heidegger se svým politicky (až na onu výjimku) neangažovaným postojem ke všemu, co fašistická ideologie sebou
přinesla, pobývající v malebném a na hony vzdáleném
prostředí válečné vřavy v horách Schwarzvaldu, tvoří si
nikým a ničím nerušen svoji filosofii, která se stále těšila
své popularitě; na straně druhé Jaspers, kolem jehož rodiny občas kroužilo SS jako Damoklův meč s latentním,
ale přesto citelně živým zájmem o jeho práci, kde nebezpečí odvlečení všech do koncentračního tábora nebylo nijak vzdáleno skutečnosti. Řečeno s jasným rozdílem života obou filosofů, za druhé světové války v centru dění
Třetí říše, Heidegger nabíral pramenitou vodu z přilehlé
studny u své chaty v Todtnaubergu, mezi tím, co Jaspers
s manželkou procházel ulice Heidelbergu s cyankali zašitým v kabátě, aby v případě zatčení nepadli do rukou nacistů. Jaspers po válce odešel do Švýcarska a napsal vynikající knihu na téma: Otázka viny a do Německa se pro
své zásadní přesvědčení o zklamání z tohoto národa, už
nikdy nevrátil. Heidegger byl zbaven učitelského místa a
nesměl v Německu přednášet nikde na vysokých školách
a přesto, že veřejnost o jeho politické minulosti věděla,
bez omezení s ním udržovala kontakt a zájem o dílo.
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Řečeno slovy daseinsanalytické filosofie, pobyt člověka na tomto světě je veden neurčitými cestami v přítomném stavu okolností, směřující tak k zjevnosti bytí v
čase, jenž však nastává teprve, po jeho završení. To není
omluva, ba ani dání výhody na kteroukoli stranu. Lidský
pobyt, pobyt člověka (Dasein) vždy byl, je a bude neurčitý, zejména ke své přítomnosti. Z této pozice se rodí
například nutnost rozhodnout se a mít plné vědomí o následcích. Obyčejný život taková nutnost volby může vrhnout do úzkosti, jestliže se jednotlivé vědomí, této volby
není schopné domoci jako duševního aktu, jenž zůstal,
naopak vězet v rozpoložení nerozhodnosti.
Zollikonerské semináře, kde se M. Heidegger zajímá
o Dasein, pobyt člověka, filosofickými prostředky, zahrnuje rovněž jeho reflexe směrem k psychologii. Souhrn
vyčerpávající maximální počet jeho rukopisných poznámek k tomuto tématu lze rozdělit na pět částí: 1. daseinsanalýsa a její vztah k psychickému zachytávání obrazu
reality, 2. subjektivita, vědomí a bytí, 3. daseinsanalýsa
a fenomenologie, 4. daseinsanalýsa a stres, 5. vědomí a
pobyt. Téma tedy zjevně není ještě členěno systematicky, ale pouze tak, jak jeho jednotlivé náměty přicházely v úvahu na základě probíhajících přednášek a osobních postřehů, diskutovaných také s Medardem Bossem.
ad/1. Daseinsanalýsa a její vztah
k psychickému zachytávání obrazu reality
Filosofií zachytávaná skutečnost se odvíjí od toho, jaký
pojem je jí přiřazen k pochopení obsahu, jenž se má stát
výsledkem názoru. K pojmu o tom, co je jsoucí se váže
stejně tak logika. Psychické zachytávání obrazu reality
se odehrává v tom, co je možné vést v evidenci o realitě,
jako zkušenost s realitou a zejména s emočním postojem
k ní. Daseinsanalýsa jako analýsa pobytu člověka v této
realitě, nahlíží v ní bytí člověka a jeho sebeobraz, který
si z psychického zachytávání reality, pro sebe odnáší.
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Zachytávání psychického obrazu reality, je tak ve výsledku, pouze daseinsanalytický sebeobraz. Psychoterapie je účinná, pokud to, co má strukturu a různost (diaforá - diafora), učiní předmětem zamyšlení. Vážnost
této věci spočívá v tom, že je zapotřebí obraz světa, jako
sebe-světa, přeložit-Übersetzen. Přeložit zde znamená:
pokoušet se činit zjevným, nezjevné. Jde tedy o obraz a
o jeho náhled. Obraz sám ještě není hotovou skutečností. Teprve náhled na realitu (například v názoru), vyjasňuje její obsah pro vědomí. Duševní nemoc se sama
o sobě ptá na to, kdo jsem ve vztahu k obrazu, který ze
své nemoci o realitě mám, či eviduji, pakliže mi to takový
psychický stav ještě dovoluje. Jsem-li si jist svým názorem, který mi slouží i pro praktické účely, obstát ve světě
jako samostatně jednající bytost, potom do tohoto názoru nutně zahrnuji trvalou revizi jak onoho obrazu (Je
toto skutečnost?), tak souvislosti v kauzalitě (Jak jednotlivosti v tomto obraze o realitě spolu souvisí, jak vychází
jedna z druhé, jak se vzájemně popírají?), jaká je vposledku možnost, že v události tohoto obrazu s jeho obsahem souvisí, či přímo s ním koresponduje, mé Já? K
celému tomuto dění pociťuji přitom úzkost, neboť jsem
nucen tyto kroky dělat pro jediný důvod, který takové
počínání na mne klade, a tím jest, vyjasnit si bytí ve
vztahu k potřebě přežít přítomně se odvíjející existenci v
souhrnu neodejmutelných a trvale přítomných jsoucen,
jímž jako jedním z mnoha, jsem i já sám. Člověk je totiž
pobyt-Dasein, nebo stejně tak: Výskytové jsoucno.
Porozumět bytí z jednoty a nikoli z různosti a neurčitosti, to je tím, oč tu běží. Dojít návratu k bytí z pochopení, že v každodenním životě se mu člověk jen vzdaluje
zvýrazňováním, udržováním obrazu o světě a nikoli z pochopení jeho obsahu. Pra-věcí tohoto názoru je světlina.
Vystoupení záblesku pravdy o jsoucím jak v názoru, tak
stejně i ve vidině přeměny, udělat něco jinak, než doposud. Neboť: čisté vědomí, ve svém zdraví, je vůle a čin.
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ad/2. Subjektivita, vědomí a bytí
Člověk se chce v realitě, kterou žije, nacházet prakticky.
Vědomí a myšlení jsou praktickému životu pouhým předstupněm. Přesto je praktický život jen realisovaným bytím v existenci, nebo způsobem existence. Vědomí a nevědomí tady hrají zásadní roli. Jak se na existenci podílí
vědomí? Například tím, že člověk chodí do práce. Jak se
na existenci podílí nevědomí? Například tím, že se člověk
i přes úspěchy v práci cítí nešťastný, aniž by znal důvod,
proč tomu tak je. Subjekt se na vědomí podílí tím, jak a
co, k bytí pociťuje. Vědomí je pouhá evidence toho, že
skutečnost je tu. Subjekt se domáhá toho, nějak se skutečností zacházet, a tímto zacházením se skutečností je,
mimo jiné tak pocit, který ze skutečnosti mám, jako například dojem, že skutečnost je dobrá, nebo špatná.
Subjektivita se však na skutečnosti nemusí podílet vědomě, ale z pozadí nevědomí. Něco minulého, co si vynutilo pozornost, nedošlo svého pochopení z úrovně vědomé evidence, že se jedná o nekonfliktní bytí a zůstalo
vězet v prostoru subjektivního osamění. Takto vznikla v
souvislosti s tímto jednotlivým, osamělým bytím úzkost.
Je to stav, kde se zvnitřnělé bytí vnějšku stalo obyvatelem vnitřku. V psychoterapii jde, dále také o to, tato osamělá bytí vnitřku učinit opět součástí vnějšku, navrátit
je spolubytí a odvaze, prožívat jsoucno v jeho původnosti
a nikoli v jeho obraze (viz předešlá část pojednání).
Výsledkem tak nyní je, že se pro daseinsanalýsu zvýraznily dvě kategorie: strach (úzkost) z osamění (ze
samoty) a odvaha k jednání. Tyto dvě kategorie jsou
průsečíkem všech psychických poruch, budeme-li se držet toho Freudova určení, kterým on sám tvrdí, že duševní nemoc je ve skutečnosti zastírání pramene, z nějž
pochází. Stejně tak daseinsanalýsa, povyšujíc toto určení
na existenciální východisko svého přístupu, ukazuje na
to, že strach ze samoty a odvaha k jednání tvoří protichůdnost, ambivalenci, která na sebe poutá pozornost,
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vynucující si potřebu rozhodnutí. Upadat do stavu psychické tísně, tak v samé podstatě znamená, podvolovat
se strachu z osamění, tedy přijímáním samoty v ne-odvaze jednat takovým způsobem, aby se člověk podobné
situaci ubránil tím, že bude naopak usilovat o nalezení
východiska v realisaci o spolubytí. Tímto „útěkem do nemoci“ (Freud) dosahuje pacient pozvolné ztráty kontaktu
s realitou a oddává se jejímu obrazu ve vlastním vědomí,
coby jediné skutečnosti, kterou si takto zprostředkovává
jen a výhradně subjektivně. V neuróze například, obsesemi a kompulsí, v depresi sebelítostí a negativismem,
ve schizofrenii, úplným vzdáním se reality.
ad/3. Daseinsanalýsa a fenomenologie
V rámci starořečtiny je slovo analytický (analytiké), mj.
vázáno rovněž na slovo alétheiá (pravda) s předponou:
ana, což lze překládat rovněž jako: způsob vynášení ke
zjevnosti. V případě slova: analytiké se jedná o takový
druh vědění, které tu rozkládá na jednotlivé části to, co
existuje odhaleno, a to jako složené, a v případě slova:
alétheiá, se to, co je rozpoznáno ve svých částech, stává
opět celkem, nyní ovšem chápaným ve své všeobecnosti.
Fenomenologický přístup k tématu Dasein je tedy nesen
ve snaze, poskytnout či ponechat jeho obsahu původnost. Neboť vynést na světlo, zde tak současně značí,
přiznat Dasein jeho existenci, čili, nechat být v nastalém
způsobu sebeukazování. V praktickém ohledu to potom
znamená, že se pro vědomí, pro to, co je schopno evidovat, stává předmětem zájmu to, co je odhaleno a
uznáno za jsoucí v míře naléhavosti, mít to v patrnosti
jako součást bytí. Psychoterapie tak může být chápána
jako metoda, přivádějící k vědomí z této analýsy pobytu
záblesk jsoucího, které je rozpoznáno ve své zjevnosti fainoµenon (fainomenon), tedy v tom, co je na bytí podstatné, vzhledem k jeho nejurčitějšímu poukazu na sebe
sama. A tím je vždy to, co je na něm zachytáváno jako
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to, co se zde jeví sebepoukazujícím způsobem, jako je
například vzpomínka a její vztah k události, odhalující
vazbu ke konfliktu, jenž byl, až doposud „zapomenut“
(vytěsněn). Takto se v Heideggerově podání obhajuje
platnost termínu „daseinsanalýsa“ z přístupu k fenoménu bytí, o který potom v samé podstatě její metody
běží.
ad/4. STRES
Stres je pak výsledkem náhledu, který to, co se stalo
jeho předmětem, nechával doposud ladem, neboť k jeho
obsahu, vědomí nemělo přístup. Základem je hermeneutický kruh (Heidegger, Gadamer). Ve stresu se realita
pro vědomí dostává do nové situace. Je nutné, tuto situaci vyložit v její naléhavosti a potřebě jednat. Taková situace v mnohém nezapadá do toho, co se až doposud
mělo za klid každodennosti, v níž se i nuda ohlašovala
coby její jistota v uspořádání času. Stres vylamuje každodennost do nových souvislostí. Je nutné jednat! Tato
výzva, podporovaná stresem zpravidla nesnese odkladu.
Stresem je proto, že je zahlédnut výsledek, k němuž má
být směřováno, a který tuto naléhavost jednání na sebe
strhává, onou neodkladností, v jejímž faktickém jádru
spočívá strach z momentu vědomí o bytí, který se obává
ohrožení. Pobyt (Dasein) je stresem ohrožen! V nejjednodušší rovině je to emotivní vztah mezi světem a člověkem, jenž pronikl do vědomí a stal se jeho obsahem.
Heidegger koncepcí stresu poukazuje na jeho čistou
surovinu výskytu. Nepodmiňuje jeho existenci ničím jiným, než právě faktem jeho působení v nejzákladnější
rovině: světa a člověka. Nejedná se tak zprvu o stres,
který je vázán na psychickou reakci, na kterou jsme
zpravidla zvyklí. Jde o čistě elementární vztah, těchto
dvou jevů. Tím, že tento moment kauzality je zde zachován, podmínečnost k interakci se tedy nijak nevymyká
onomu původnímu, biologickému stresu.
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ad/5. Vědomí a pobyt
Základní východisko v přístupu k daseinsanalýse se ukázalo prostřednictvím: obrazu, subjektivity, fenomenologie, stresu a nyní ještě ze vztahu vědomí a pobytu. Výsledkem proto může býti teze: Subjektivní obraz nechal
vyjevit to, co se skrze vnitřní napětí (stres) stalo pro vědomí pobytu zřejmým. A tím jest předmět zkušenosti ve
svém původním založení. Vědomí pobytu je toho všeho
výsledkem.
Daseinsanalýsa je v takto uvedeném Heideggerově
pojetí zejména, otevírání vnitřního Já směrem k bytí, k
tomu, co jest nutné z nevývratnosti existence sebe sama
uznat, tedy jsoucno v přítomnosti.
•
Na první pohled nejednoduchý výklad může odrazovat jeho studiem. Na paměti zde však mějme, zejména
to, že Martin Heidegger přistupoval k filosofii jako k dopředu známé námaze myšlení. Pakliže, se jí nechceme
zabývat, nechme ji ležet ladem. Nic nás nenutí ji zvedat
a zaobírat se jí. S tímto: nechat ležet ladem, však souvisí
uzamčenost bytí. Jeho přístupnost je přímo úměrná počtu otázek, které jsme ochotni, na jeho stranu položit. A
konečně, kdo se ještě dnes odvažuje ptát na bytí, jestliže
je to tak přirozený pojem, že každý takový dotaz nevyvolává údiv z nadšení, ale spíše z pozice pohrdání, chtít
se zamýšlet nad něčím, co samo sebe deklaruje tak zřejmým způsobem, a to, že bytí jest. Uvědomujeme si, že
cesty, které zde byly vyznačeny, jsou cesty každého z
nás. A ve vztahu ke klientům (pacientům) s psychickými
obtížemi diagnostikovatelného charakteru, jsou nadhozená témata velmi intimně skrytým obsahem jejich způsobu sebenazírání, která takto popsána, trpělivě a pomalu, větu po větě studována, mohou nám dopomoci ke
konkrétní empatii, stran jejich projevů s vnímaným pozadím, tedy skutečným obsahem pohnutek, na kterých
je, rovněž v souvislosti např. s depresí, jejich újma dána.
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§3. VIKTOR EMIL FRANKL (1905 – 1997)
Přístupem k životu se nyní Dasein, prostřednictvím V. E.
Frankla stalo praktickou součástí Jaspersovy orientace
ve světě, vyjasnění existence a metafysiky. Z Heideggera nejdramatičtěji u Frankla přežívá bytí a nicota, když
v nezlomné chvíli škrtá minulost, aby přehlušen bezperspektivností v koncentračních táborech dále zachraňoval
zemdlelé duše spoluvězňů. Sám v této nicotě uskutečnil
jsoucno nadějí, pro smysl a chuť žít (Frankl, Smékal).
Základní silou zde, byla Franklovi sebedesciplína v připouštěných myšlenkách, v nutnosti, v jakémsi časovém
rozhraní podvolit se zlu bez kapitulace, s vidinou vítězství
nad jeho nemotornou zaslepeností. Zlo totiž vyhasíná v
okamžiku, kdy se odhodlalo působit; dobro však roste
bezustání. A co s tím vším zmůže náš klient (pacient) a
jeho Dasein?
Franklovo východisko k rozpracování psychoterapeutického přístupu k pacientům, obsahuje tři styčné body:
1. psychoanalýsu, 2. filosofii existence a také 3. víru v
boha (kulturně duchovní rozměr). Všechny tři části společně komunikují na úrovni niterného vědomí o Dasein,
ať už při plném vědomí o vlastním pobytu (v rámci psychického zdraví), nebo na nějaké úrovni psychopatologie, v jejímž obsahu však není nutné, aby se vždy vykazovala nějakou zpřísňující diagnostikou; stačí chronisující rozlada, vytvářející jen dlouhodobé sebepojetí v nespokojenosti, strhávající na sebe pozornost, rovněž ve
zbrzdění, mít potřebnou energii k nejrůznějším formám
životních seberealizací. K úkolu, popsat takto nastavené
východisko, LOGOTERAPII, Frankl přistupuje ještě před
druhou světovou válkou ve spise „Lékařská péče o duši“,
(jehož rukopis mu byl „esesákem“, během prvního transportu do koncentračního tábora v roce 1942 odebrán a
zahozen), vypracováním těchto uvedených témat téměř
programově (první vydání nakonec vyšlo v roce 1946).
Kniha se, pro svůj obsah, stala bezprostředně žádanou.
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Viktor Emil Frankl a jeho druhá žena Eleanor
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Výběrem z obsahu: I. Od psychoterapie k logoterapii, II. Od psychoanalýsy k existenciální analýze (…), O
smyslu života, O pochybnosti o otázce smyslu existence,
Vyšší smysl, Princip slasti a princip vyrovnání, Subjektivismus a relativismus, Tři kategorie hodnot, Euthanasie,
Sebevražda, Charakter života jako úkolu (…), O smyslu
smrti, Pospolitost a masa, Svoboda a odpovědnost, O síle
ducha vzdorovat (…), K psychologii koncentračního tábora, O smyslu utrpení, O smyslu práce, Neuróza z nezaměstnanosti, Nedělní neuróza, O smyslu lásky, Sexualita, erotika a láska (…), Sexuální neurotické poruchy,
Psychosexuální zrání, Sebe - transcendence lidské existence, Speciální existenciální analýsa (…), Fenomenologická analýza nutkavě neurotického způsobu prožívání,
Logoterapeutická technika paradoxní intence, III. Od
světské zpovědi k lékařské péči o duši (…), Manipulovaný
vztah a konfrontující setkání, Existenciálně analytická
technika společného jmenovatele, Poslední pomoc… (viz,
Lékařská péče o duši, české vydání, Brno, nakladatelství
Cesta 2006, 240 stran).
V pojetí V. E. Frankla je tak zvaná logoterapie vysoce
strukturovaným přístupem k vlastnímu Dasein (pobytu
člověka, jeho bytí-ve-světě). „V souvislosti s logoterapií
znamená logos ducha a nadto mysl.“ (…) „Do specificky
humánní dimenze bychom měli lokalizovat mezi jinými
jevy fenomén transcendence existence k logu. Fakticky
dospívá lidská existence vždy mimo sebe a nad sebe,
poukazuje vždy na svůj smysl. V tomto smyslu jde člověku v jeho lidské existenci nikoli o slast nebo o moc, ale
ani o sebeuskutečnění, spíš o naplnění smyslu. V logoterapii mluvíme pak o vůli ke smyslu. A tak je tady také
vedle ducha smysl jedním z ohnisek logoterapie, která
jej obklopuje jako elipsa.“ (Viz, cit. d., str. 168) Nutno
podotknout, že zde Frankl háže psychoanalytikům a nelogoterapeutickým psychologům rukavici. Neboť odpoutat se od principu slasti (libida), znamená, de facto, jít
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téměř absolutně proti samým základům psychoanalýsy,
na kterou přeci jen má, na straně druhé, Frankl zájem
navazovat. „Na neudržitelnosti principu slasti jako maximy by se nic nezměnilo ani tehdy, kdyby tomu bylo
skutečně tak, jak to FREUD staví ve svém díle Jenseits
des Lustprizips (Za hranicemi principu slasti)…“ (Cit. d.,
str. 54) Otázka tedy zní jednoduše: Jak chápat postoj
logoterapie k Dasein, když je mu odejmuta slast z bytí?
Frankl věc nahlíží tak, že odnímá princip slasti v metapsychologickém, stejně jako metaanalytickém ohledu.
Emoce slasti i s její biologisující podstatou zůstává nedotčená. Stává se však pouhým nositelem významu. Tedy
nikoli smyslem bytí. Je zapotřebí její obsah korigovat,
terapeuticky se jej učit zvládat. Neboť princip slasti je a
vždy bude regulátorem motivů. Ovšem zůstat vězet v
jeho útrobách je pro život málo. Je zapotřebí umět se z
obsahu pociťované slasti vyvádět směrem k praktickému
životu. „Chceme-li tedy pomoci svým nemocným k co
nejvyšší aktivizaci jejich života, chceme-li tím zároveň
přivést své pacienty ze stavu ‚patiens‘ do stavu ‚agens‘,
pak je musíme přivést nikoli k prožívání jejich existence
jako odpovědnosti vůči možnostem realizace hodnot, ale
ukázat jim také, že úkol za jehož splnění jsou odpovědni,
je od počátku úkolem specifickým.“ (Cit. d., str. 68)
V této souvislosti je na místě, citovat odkazy k prohloubení znalosti, z M. Heideggera a jeho Bytí a času,
kde se stejnému tématu věnuje v §§ 54.-60. Jde o druhou kapitolu druhého oddílu knihy, nazvanou Pobyt a časovost - Pobytové dosvědčení autentického moci být a
odhodlanost (Dasein und Zetlichkeit – Die daseinsmässige Bezeugung eines eigentlichen Seinkönnens und die
Entschlossenheit); §54. Problém dosvědčení autentické
existenciální možnosti (Das Problem der Bezeugung
einer eigentlichen existenziellen Möglichkeit); §55. Existenciálně-ontologické fundamenty vědomí (Die existenzial-ontologischen Fundamente des Gewissens); §56.
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Svědomí jako volání (Der Rufcharakter des Gewissens);
§57. Svědomí jako volání starosti (Das Gewissen als Ruf
der Sorge); §58. Rozumění volající výzvě a vina (Anrufverstehen und Schuld); §59. Existenciální interpretace svědomí a jeho vulgární výklad (Die existenziale Interpretation des Gewissens und die vulgäre Gewissensauslegung; §60. Existenciální struktura autentického
‚moci být’, dosvědčeného ve svědomí (Die existenziale
Struktur des im Gewissen bezeugten eigentlichen Seinkönnens); doporučeno zde k detailnímu prostudování z tohoto přímého pramene!
Sledujeme praktickou stránku Franklova logoterapeutického přístupu ke klientům (pacientům), u nichž se
pobyt (Dasein) stal tíživou situací v samé podstatě jejich
bytí-ve-světě. V tomto přístupu zaznívá rovněž jako důležité Heideggerovo volání po svědomí a odpovědnosti,
nikoli tedy po naplňování principu slasti, i když je součástí dění. Takže: „Chceme-li přivést ve smyslu existenciální analýzy a ve službách logoterapie pacienta k co
největší koncentrovanosti jeho života, musíme mu jen
ukázat, jak má život každého člověka jedinečný cíl, k němuž vede jen jednou daná cesta.“ (Frankl, cit. d. str. 69)
Tudíž sečteno, podtrženo, Frankl tímto v souhrnu nechává žít v praktickém ohledu Jaspersovu orientaci ve
světě s její vyjasněností a metafysikou hodnot, Heideggerovo uchopení existence ve znovu vystavění otázky po
bytí jejím praktickým ohledem na svědomí a odpovědnost, k němuž je bytí člověka (Dasein) voláno, v poměru
ke své filosofii logoterapeutického přístupu, jímž jest pojmenování a uvědomění si z těchto pozic, nastoupit takovou cestu, která je nezaměnitelně, pouze a výhradně,
vždy v nepřenosném významu, jen „tou mojí cestou“.
A přesto se lze i na tento moment Franklova pojetí
zadívat kriticky, jestliže si uvědomíme, že z jiného úhlu
pohledu je tady stejně jako u Freuda, Jasperse a Heideggera, interpretováno dvojí: pud k životu a pud k smrti.
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Onen pud k životu veškerou motivovatelností od orientace ve světě až k uvědomování si hodnot, pud k smrti
zase veškerou destrukcí, která se chce oněch východisek
vzdát a zahloubat se pouze do principu slasti, bez přívratu k naplňování smyslu. O těchto náležitostech tedy
lze dále diskutovat a vést je v patrnosti nad rámec obsahu. Jedno však, vzhledem k řečenému ještě zůstává.
Je to téma, praktické naplněnosti v seberealizaci.
„Pokud a jak dlouho stojí tvůrčí hodnoty, popř. jejich
uskutečňování, v popředí životního úkolu, shoduje se oblast jejich konkrétního naplnění obecně s prací v povolání. Práce může být zvláště polem, na němž stojí jedinečnost individua ve vztahu k pospolitosti, a tak nabývá
smyslu a hodnoty. (Cit. d., str. 114)
Lze toto pozorovat bezprostředně u klientů při aktivitách v rámci psychosociální rehabilitace. Tedy to, po čem
všichni touží, je naplnit smysl života smysluplnou prací.
V onom: smyslu je obsaženo již všechno předešlé. Smysl
naplnění jest vlastně završením orientace, pochopením z
vyjasnění, a sebepřekonáním z metafysiky, zpět do povolání k prakticismu. Zde jsou tedy jasně nastíněné rovněž zřejmé důvody, poskytovat v přístupech bazální orientaci klientům psychosociální rehabilitace z fundamentální filosofie existence, a to zejména v citlivém nastavení tradičních otázek, jak v individuálních, tak skupinových aktivitách, zahrnujících elementární rozpravy, poskytující výstupy ve zpětných vazbách k osobně názorovému upevňování hodnot.
TEORIE A TERAPIE NEURÓZ
Úvod do logoterapie a existenciální analýzy
Přístup k obsahovému rozvoji logoterapie se u Viktora E.
Frankla neodehrával pouze v onom prvním nástinu, který
jsme, až doposud měli možnost sledovat. Jeho ambice
měli samozřejmě ještě svůj další a nutno říci, že zcela
přirozený směr, jakým bylo využití logoterapie v klinické
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psychoterapii. Ne, že by se předešlý nástin obsahu s klinickou tématikou nějak výrazně míjel, ale bylo zřejmé,
že zde logoterapie byla ještě stále na začátku své cesty.
Předložením knihy, jejíž název je v nadpise tohoto oddílu
(v roce 1956), Frankl onu klinickou zkušenost jasně prokazuje a završuje tím i oprávněný respekt k výsledkům
své práce. Vyslovuje se tady k neurózám, endogenní depresi, psychózám, ale rovněž k některým psychoterapeutickým školám, které se věnují psychosomatickému zaměření. Tyto náměty tvoří první polovinu předkládané
práce. Druhou část Frankl potom už věnuje čistě logoterapii a existenciální analýse.
Frankl se odhodlává znovu použít své východisko z
toho, že doplňuje Freudovu vůli ke slasti, Adlerovu vůli k
moci svojí vůlí ke smyslu. Je to tedy již určitější vyhranění, které zřetelněji ukazuje na dvě důležité stránky
jeho přístupu k pacientovi a zvládání jeho terapie uváděním kontextu s duchovní sférou Dasein – pobytu. Tato
vůle ke smyslu, se zřetelněji ukazuje Franklovi v mírnějším nástupu směrem ke klientovi. Neboť ona slast je
přeci jen pudová a jen obtížně uchopitelná, když vlastně
pudovou, i po úspěšné terapii má zůstat, jen s tím rozdílem, že je uvědomovaná. A co se Adlerovy vůle k moci
týče, jak s ní správně naložit, pokud není ošetřená vůlí
ke smyslu?
„Nesmíme zapomínat, že vůle ke smyslu je nejenom
tím nejlidštějším úkazem, jaký vůbec může existovat,
nýbrž že ani její frustrace ještě vůbec není něčím chorobným. Když člověk pokládá svou existenci za nesmyslnou, nemusí být nemocný, a dokonce z toho ještě ani
nemusí onemocnět. Existenciální frustrace tedy není
něco chorobného ani něco, co v každém případě vyvolává chorobu. Jinak řečeno, sama o sobě není ničím patologickým, a dokonce není ani ničím bezpodmínečně patogenním; je pouze fakultativně patogenní. Když se však
stává patogenní (patogenní = působící nemoc) fakticky,
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tedy když skutečně vede k neurotickému onemocnění,
nazýváme takové neurózy noogenními (noogenní = duchovně vznikající).“ /Viz, Teorie a terapie neuróz. Úvod
do logoterapie a existenciální analýzy, čes. v. Praha, Portál 2019, str. 188; překlad a doslov Doc. Karel Balcar/
Jedním z původních přístupů V. E. Frankla je v logoterapii zavedený a užívaný pojem „paradoxní intence“ a
k němu se vážící rovněž pojem „paradoxní dereflexe“.
Frankl tyto pojmy vysvětluje, zjednodušeně následujícím
způsobem: pacienti s neurózou mají strach ze strachu.
To je paradox vnitřního napětí neurotiků. Aby se takové
situaci vyhnuli, jednají symptomově. Například vznikem
fobie, nebo OKP, či sexuálními poruchami. To všechno je
„paradoxní intence“ – nacházet se uschován ve stavu
těchto symptomů v paradoxním domnění, že jsem jimi
před propuknutím duševní nemoci chráněn. „Paradoxní
dereflexe“ je psychický stav kdy např.: „U úzkostných
neuróz můžeme stále znovu pozorovat, že se k příznačné
anticipační úzkosti přidružuje ještě nutkavé sebepozorování.“ (Viz, cit. d. str. 220)
Jako existenciální, jsou taková pozorování potom zásadně důležitá v tom, že upozorňují u pacienta na přetrvávající patologii. Například, když nám pacientka sděluje, že už pochopila, v čem je její problém a nyní, už
bude stačit se jen pozorovat. Takovéto uvíznutí v paradoxní intenci se má tendenci odehrávat velmi často. Pacient je nyní konfrontován blízkostí založeného konfliktu,
který se tak ohlašuje z nevědomí a tím vyvolává úzkost,
která jako strach před strachem z této konfrontace se
sebou samou, vede pacientku směrem k útěku z nastoupené terapeutické cesty. Je na odborníkovi, aby danou,
vzniklou situaci zvládl vyhodnotit a terapeuticky posílit
důvěru pacientky, pokračovat v bezpečném vedení dál.
Paradoxní dereflexe se potom může odehrávat na nejrůznějších úrovních takové terapeutické práce, když pacientka vytrvale na své jednotlivé konzultace po určitou
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dobu, přichází vždy s překvapujícími sebezjištěními, co
všechno během těch dnů, kdy nebyla v kontaktu s terapeutem na sobě vypozorovala a nyní, už se jí proto její
situace jeví být zodpovězená.
„Člověk tu není proto, aby sám sebe pozoroval a zhlížel se v sobě. Je tu proto, aby se něčemu vydával, něčemu se věnoval a něčemu se v poznání a v milování oddal. Ve své podstatě veškeré poznání a milování směřuje
k témuž. V jak velké míře tomu tak je, je patrné z toho,
že hebrejština má pro obojí jediné slovo.
Není úkolem ducha, aby sám sebe pozoroval a zhlížel
se v sobě. K povaze člověka patří, že je vždy na něco
zaměřen – ať už na něco, nebo na někoho, ať na nějaké
dílo, nebo na nějakého člověka, ať na nějakou myšlenku,
nebo na osobu. Jen v té míře, v níž takto něco ‚intendujeme‘, také sami ‚existujeme‘. Jen v té míře, v níž se člověk duchovně něčemu či někomu věnuje, je člověk skutečně sám sebou.
Tento základní úkon lidské existence musíme terapeuticky zúročit právě u úzkostného neurotika. Může být
vytržen z bludného kruhu myšlenek kroužících kolem
strachu jen v té míře, v níž se naučí odvrátit svou pozornost od příznaku a dokáže se věnovat něčemu jinému.
Čím více dovede nemocný stavět do popředí svého vědomí věc, která dokáže učinit jeho život smysluplný a
zasluhující si, aby jej žil, tím více ustupuje jeho vlastní
osoba i svízele v jeho prožívání do pozadí. Je tedy často
mnohem důležitější pokusit se odpoutat svou pozornost
od příznaku, než pátrat po komplexech a konfliktech a
tím se pokoušet příznak odstraňovat. (Viz, cit. d., str.
222 a následující)
Takto bychom tedy mohli společně s Franklem pokračovat dál a už bychom zvládali modifikovat jeho přístup
na všelijaké další klinické i ne-klinické případy. Důležitým zde však zůstává to, že existenciální analýsa v jeho
případě doznala mimořádného praktického uplatnění.
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Další autor, který se tu daným tématem zaobírá, více
méně po svém, je samozřejmě Irvin Yalom. Tedy jen poznámkou na tomto místě; tak jeho přístup k existenciální
analýse, a to daseinsanalýse jako takové má čtyři východiska: 1. smrt, 2. svoboda, 3. osamělost a konečně také
4. ztráta smyslu. Jak vidíme rovněž Yalom završuje své
pojetí tématem ztráty smyslu, coby vážně míněným problémem psychoterapie, či vzniku, duševních poruch. V
knize: Existenciální psychoterapie, přehledně ukazuje na
to, že člověk ve strachu zápasí se strachem ze smrti,
jako průvodním znakem své nespokojenosti, aniž by si
toho byl ve skutečnosti plně vědom, svoboda jej může
ponoukat k jednání, při kterém zásadně pozbývá své lidskosti, osamělost může být jen umělá, z toho důvodu,
že se jí člověk oddává pro svůj strach a ne-odvahu žít v
personální interakci a ztráta smyslu se může dostavovat jako pocit marnosti, zbrzďující, konat rozhodné kroky
za sebe sama, což jako výmluva k životním nezdarům
může nakonec vždy dobře posloužit.
•
Pokusili jsme se tedy dát do historického i odborného
kontextu téma, které je svým obsahem vcelku jednotné
i když nelehké na první čtení. Jedná se výsostně o téma,
které je zde zapotřebí studovat z pramenů a vracet se k
němu. Tento požadavek na nás klade jednak rozsahem,
ale také hloubkou a doposud zjevně neukončenou inspirativností. To, čemu se lze přiučit, hned z prvního čtení,
tak trpělivosti a námaze, které se na tomto místě oproti
známému rčení dá věřit v tom, že plody jsou značné a
vynaložená námaha se více než rovná výsledkům, které
je možné, si z takto poctivého přístupu k myšlenkové i
terapeutické práce odnášet. Nejde tu však o naše subjektivní, či profesní uspokojení, neboť daleko nejdůležitějším pro nás vždy bude spokojenost našich klientů a
pacientů, kteří se díky předkládaným postupům budou
moci domáhat své vlastní, lepší kvality života a zdraví.
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Aby se člověk vyhnul nejistotě,
je nucen se jí zabývat
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