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SOUHRN 

 

Bakalářská práce je věnována otázce řeči v pojetí různých filosofů. Z velké 

části obsahuje filosofický výklad řeči jako nástroje filosofického myšlení a poznání. 

Důležité je uvědomit si, že filosofie na řeč na rozdíl od vědy nikdy nenahlížela jako na 

samozřejmý prostředek k vyjádření vztahu mezi myšlením, bytím a poznáváním, kterým 

jsme obdařeni přirozeně, ale uchopovala ji jako to, čím je možné vyjádřit vztah mezi 

myšlením, bytím a poznáním. Řeč k nám nějakým způsobem přichází a promlouvá a 

právě tomu se věnuje řada významných filosofů, jako jsou ti, z jejichž děl tato práce 

těžila. V první řadě je to Martin Heidegger a jeho „Bytí a čas“, ve kterém se zcela 

novým způsobem otázal po bytí a pokládal za nezbytné tuto otázku lidského bytí ve světě 

oživit a nově vyložit. Popírá řecké dogma, které považuje bádání po smyslu bytí za 

zbytečné a jeho pojem za prázdný a odmítá tři předsudky nazývající bytí jako 

nejvšeobecnější, nedefinovatelný a samozřejmý pojem. V položení otázky po bytí pak 

naráží na samotné porozumění hledanému smyslu bytí. Klíčová je tak pro tuto práci 

část díla věnovaná rozumění, výkladu, řeči a jazyku jako fenoménu zakořeněnému 

přímo v pobytu. Další část pojednává o pojmu řeči u Hanse-Georga Gadamera v díle 

„Člověk a řeč“. Vychází zejména z Aristotela a soustředí se na přicházení řeči a její tři 

určení a na obecné vědění. A kdežto Heidegger zkoumá problematiku jazyka se smyslem 

bytí, Gadamer toto redukuje na pouhé Sprache. Třetím a posledním je „Totalita a 

nekonečno“ Emmanuela Lévinase, který problematiku řeči a vědění interpretuje 

zejména hledáním smyslu a za podstatné považuje vystoupení ze sebe samých a 

nahlížení na věci a otázky z distance.  
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TITLE 

Speech in Philosophy 

SUMMARY 

This thesis deals with the concept of speech as an approach of different 

philosophers. The bulk of this work contains an interpretation of speech as a tool of 

philosophical thinking and knowledge. It is important to realize that the philosophy 

(unlike science) has never seen a speech as obvious means of formulating a relation 

between thinking, being and knowledge, by which we are naturally endowed. It rather 

handles it as something by which the relationship between thinking, being and 

knowledge can be expressed. Speech comes to us and speaks in some way and this is of 

a concern of a number of prominent philosophers, such as those from whose works this 

thesis has benefits. In the first place it is Martin Heidegger's “Being and Time”, which 

is a whole new way of seeing meaning of being and considers it necessary to question it 

in the world to revive and re-interpret it. It denies the Greek dogma, which considers 

research about the meaning of being a useless, its terms as empty and rejects three 

prejudices marking "being" as overall general, indefinite and obvious concept. By 

asking the question of being it collides with the very understanding of the searched 

meaning of being. The key for this thesis is the part of this work dedicated to 

understanding, explanation, speech and language as a phenomenon rooted directly in 

the residence. Next section discusses the concept of speech by Hans-Georg Gadamer in 

his work “Man and language”. It is mainly based on Aristotle and focus on arrival of 

speech, its three identifications and general knowledge. While Heidegger explores a 

problematic of language and meaning of being, Gadamer diminish this into mere 

Sprache. The third and last there is “Totality and Infinity” by Emmanuel Lévinas, 

where a problem of speech and knowledge is interpreted as a search of reason and 

considers it essential looking at things and issues from distance stepping out of 

ourselves. 
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Úvod 

 

O řeči jakoţto o vztahu jazyka a loga bylo napsáno mnohé jiţ v antickém 

období. Téma filosofie jazyka se objevuje uţ v Platónových textech
1
. Vznik slov a 

pojmenování byl v minulosti připisován často pouze Bohu, který měl dokonce posedět 

s lidmi a poskytnout jim jakousi výuku, při které je seznámil s veškerými označeními, 

která věcem, činnostem a všem jevům sám dal. Jiní, jako například Mojţíš, připisovali 

Bohu pouze vznik ţivých bytostí a všech věcí, člověku potom jejich pojmenování.
2
 

První z otázek po původu jmen mohla být snad ta, která se táţe na pojmenování Boha. 

Z těchto vyplývají tvrzení, se kterými lze souhlasit. Z filosofického hlediska se můţe 

zdát problematická i naše „tělesnost“. Pakliţe je člověk sloţen z duše a těla, je to 

přirozený tělesný obal, který brání myšlenkám, aby se samovolně ukazovaly na povrchu 

a vycházely vstříc ostatním, kterým je chceme sdělovat. Bez překáţky, kterou naše 

tělesnost moţná je, bychom se snad dokázali vyjadřovat a sdílet své myšlenky 

bezprostředněji. Musíme tedy k věcem připojovat jména jako znaky, kterými budeme 

obsahy své mysli sdělovat druhým. Bez moţnosti pojmenovat neboli slovem označit 

věci, jevy, činnosti a stavy bychom nedokázali pohyby naší mysli odhalit a vzájemně je 

sdílet.  

Uţívání jmen je řízeno tím, jak jsou věci na světě uspořádány. Tak závisí uţití 

jména na přirozenosti věci samotné. Jména pro věci nejsou usměrňována ničím jiným, 

neţ naším rozumem. Zda byl i rozum stvořen Bohem, jak nejen starší autoři tvrdí, je na 

uváţení kaţdého jednotlivce. A jak napsal Řehoř z Nyssy, ţe boţství nenazývají všichni 

stejně
3
, tak lze toto tvrzení převést i do obecné roviny, ţe to, co nahlíţíme, kaţdý 

vyjadřujeme podle svého uváţení a pouze podobně. A v závislosti na našem rozumu 

k nám přichází celá schopnost myšlení a řeči.   

Úkolem filosofického myšlení o řeči by mělo být nechat řeč přistoupit a 

promluvit k nám. K tomu je třeba zapojit do bádání obšírněji i problematiku lidského 

                                                 
1
  Např. Platónovy spisy, svazek 3., Theaitetos 

2
  Karfíková, Lenka. Čas a řeč. Praha : Oikúmené, 2007, s. 97. 

3
  Tamtéţ, s. 121. 
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bytí, která, především u Heideggera, dává vzniknout otázkám o řeči vůbec. Z tohoto 

hlediska problém řeči propracovává většina novodobých autorů inspirovaných 

Heideggerem. Heidegger, Gadamer i Lévinas ve svých stěţejních dílech vycházejí v 

pochopení řeči z podobné kritické distance vůči metafyzice a snaţí se o jiný přístup, 

avšak kaţdý se zaměřuje na jiná specifika dané problematiky. Pokouší se tak rozbít tezi, 

ţe jazyk je redukovatelný na logické struktury myšlení. 

Pro úplnost části věnované seznámení se s řečí je vhodné zmínit i dva praktické 

přístupy k řeči. Lze ji zkoumat ze dvou rovin. Tou méně filosofickou je postavit si ji 

před sebe jako předmět a provést její objektivní rozbor na jazykové sloţky a chápat je 

jako systém, instrument slouţící naší potřebě. To je přístup novověké vědy, která 

zkoumané staví před sebe jako objekt a objektivně, bez jakéhokoliv zásahu ze subjektu, 

hovoří o předmětu jaký sám za sebe je. Takový jazyk, vědecky zkoumaný, je jazyk 

instrumentální. 

Na druhé straně stojí filosofie s naprosto odlišným chápáním, nebo také 

uchopováním jazyka. Od počátku studia filosofie jsme bez ustání zpravováni o 

důleţitém poznatku, a to nevystavovat se vůči řeči na distanc. Avšak tak to dělá věda, 

proto je otázkou, proč filosofie neuvaţuje o řeči stejně? Filosofie na řeč nahlíţí jako na 

způsob našeho chování. Mluvení je činností ryze lidskou. Řeč člověka dotváří 

v člověka. Řeč je antropocentrická. Pak nikdy nemůţe být zkoumání jazyka skutečně 

objektivní, neboť se vţdy týká přímo těch, kteří se jej pokouší hodnotit s odstupem. 

Takovému pokusu o objektivní výzkum jazyka nepřináší nic navíc ani to, ţe samotný 

objekt zkoumání – řeč – je zároveň předmětem, jehoţ prostřednictvím má být výzkum a 

celý jeho průběh zaznamenán, zhodnocen a předán dál. 



11 

 

 

Kapitola I O logu 

§ 1. Místo řeči a přistupování k ní 

Řeč se zdá být v kaţdodenním ţivotě jednoduchá. Ničím problematická. Jeví se 

jasná. Je jako nástroj, který denně pouţíváme a nad kterým se nijak nezamýšlíme. Nad 

kterým nejspíš ani není důvod se zamýšlet. Snadno se tak stane, ţe řeč vnímáme pouze 

jako něco, co „máme“. Tato bakalářská práce však pojednává o jazyku z filosofického 

hlediska (zejména novověké filosofie), ze kterého je přitom něčím mnohem hlubším. Je 

to především vztah myšlení a jazyka. Ve skutečnosti by se spíše mohlo zdát, ţe „řeč má 

nás“. Ve skutečnosti je řeč, její „pouţívání“ a její přicházení k nám značně 

problematické. Nese s sebou spoustu pojmů a vzájemných vztahů mezi nimi.  

Ţe řeč není pouze dispozice, která k nám přichází, abychom se mohli se světem 

dorozumět, věděli uţ mnozí filosofové a touto problematikou se zabývali ve svých 

dílech. Uţ Aristotelés pojednával o řeči, respektive o vztahu jazyka a myšlení, ve své 

Metafyzice. Logos – řeč viděl „jako slovní výraz myšlení“
4
, který není nápomocen 

vzniku myšlenek, ale pouze jejich vyjádření. Před řeč samotnou, slouţící nám k 

vyššímu ţivotu, stavěl myšlení.
5
 Německy píšící theolog a filosof první poloviny 20. 

století August Brunner ve své eseji o řeči povaţuje mluvení zároveň za konání. Oboje 

pak má být základem teorie poznání. „Řeč je fakt, jejţ nelze rozumně popírat, který 

mimo to náleţí k základním podmínkám lidského duševního ţivota, který bez ní není 

moţný.“
6
  Není však jako fakt sama, ale patří k ní další fakta, která podmiňují její 

existenci. Především je důleţité si uvědomit, jaký význam má vztah myšlení a jazyka 

v našem ţivotě.  Zejména se týká samozřejmě našeho duševního (vědomého) ţivota. 

Tento ţivot podle Brunnera v řeči roste a tím je k ní také trvale připoután. Duševní ţivot 

se odehrává hlavně v myšlení, které tedy můţeme označit jako vnitřní mluvení.  

Pro existenci duševního (vědomého) ţivota je řeč zcela zásadní podmínkou. 

Vţdyť právě řeč dává člověku primární postavení před ostatními bytostmi. A naše 

                                                 
4
  Aristotelés. O duši. Praha : Rezek, 1995, s. 178. 

5
  Tamtéţ, s. 179. 

6
  Brunner, August. Řeč jako počáteční východisko teorie poznání. Olomouc : Votobia,  

    s. 6. 
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poznání se děje skrze otázky a odpovědi. Ty se zase dějí prostřednictvím řeči. Není to 

ale myšleno tak, ţe by z řeči pocházelo všechno naše poznání. Tak tomu vůbec není. 

Pouze řeč je s naším poznáním přímo spojena. Znamená to tedy, ţe naše zkušenosti jsou 

moţné na základě toho, ţe umíme mluvit. Zkušenost se nám v řeči dává jako něco, co je 

k uplatnění v praxi. Taková zkušenost je naší dispozicí, kterou můţeme předávat 

druhým. Ovšem takové tvrzení nelze pojímat jen tak, ţe by řeč byla jedinou podmínkou 

zkušenosti. Především v řeči se ale odehrává činný lidský vědomý život. Představme si 

duševní a pravý lidský ţivot bez myšlení. Bez vnitřní řeči. Zjistíme, ţe takový jej nelze 

učinit. Bez vnitřní řeči nemůţeme myslet, tedy ani nemůţeme mít ţádný duševní ţivot. 

A bez vědomého ţivota zase nelze ţít (mít) ţivot v jeho úplnosti. Je třeba zmínit, ţe 

není zásadního rozdílu mezi řečí mluvenou a psanou. Jak výstiţně tvrdí Brunner, 

v psané řeči jen odpadá tón, výraz či gesta autora, která se dají nahradit zejména 

interpunkcí. Písemné vyjadřování je sice odlišné od mluveného, ale stále se jedná o 

tutéţ v základu nezměněnou podmínku lidského ţivota, o řeč. 

Co to tedy je – řeč? Jak si ji lze představit? Řeč je vlastně nějaká fyzická 

skutečnost, kterou můţe být zvuk, symbol nebo i posunek, které ukazují na něco nebo 

k něčemu jinému a z čeho všichni rozumíme, oč jde. Všichni na základě té určité 

fyzické skutečnosti chápeme, co to znamená. Na tomto předpokladu staví svoji existenci 

kaţdá kultura. Vůbec sám fakt, ţe tu můţeme dohromady existovat a dorozumívat se. 

Vědomý ţivot začíná v okamţiku, kdy dítě začne mluvit. Tehdy si člověk zřejmě 

uvědomí existenci sebe sama a ostatních lidí. Z řeči nerozeznáváme pouze význam, to, 

na co řeč ukazuje, ale i další dvě věci, kterými je samotná existence zvuku, písmena 

nebo posunku a moţnost jejich zaznamenání. Zvuk a jeho význam patří k sobě. Bez 

toho aniţ bychom znali význam toho, co říkáme, bychom nebyli schopni vyrozumět 

z řeči to, co nám chce dát. To si lze snadno představit na cizích jazycích. Nerozumíme-li 

slovům, respektive zvukům v cizím jazyce, neznamená to, ţe slyšíme jen nějaká 

nesrozumitelná slova. Pořád slyšíme řeč, pouze nám chybí reflexivní pozornost, díky 

které umíme k danému zvuku přiřadit i její význam, smysl. Pak se zdá, ţe kaţdé slovo 

(zvuk) je důleţitou součástí věci, ke které náleţí. Slova a naše porozumění jim společně 

utváří bytí řeči. Abychom je správně uţívali a chápali, splývají v nerozlučný celek. 

Jasně se o řeči vyjadřuje Heidegger ve své přednášce z roku 1950 pronesené na 

Bühlerhöhe s názvem Řeč – Die Sprache. Úvodní věty je vhodné citovat: 
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„Člověk mluví. Mluvíme, kdyţ bdíme, mluvíme ve snu. Mluvíme ustavičně; i 

tehdy, kdyţ nepronášíme ani slovo nahlas, nýbrţ jen nasloucháme nebo čteme, dokonce 

i tehdy, kdyţ ani výslovně neposloucháme, ani nečteme, nýbrţ jsme pohrouţeni do 

práce nebo se oddáváme nečinnosti. Neustále nějakým způsobem mluvíme. Mluvíme, 

poněvadţ mluvit je pro nás přirozené.“
7
 

Z poslední citované věty lze vyčíst to, co se říká, ţe řeč má člověk od přírody. 

Jak si to vyloţit? Řeč není něco, co bychom chtěli. Řeč k nám přichází v určitém 

okamţiku sama. (Tím nemáme na mysli zcela sama od sebe. Odkud řeč přichází, bude 

ještě objasněno.) Řeč člověku dává moţnost stát se bytostí, jakou člověk je. Podle 

Wilhelma von Humboldta
8
 mluvíme-li, jsme člověkem. 

I filosofické myšlení, které se děje v řeči, si představuje, co řeč obecně je. To, co 

platí jako obecné určení kaţdé věci, nazýváme bytnost. A základním rysem myšlení je 

právě představování si obecně platného v jeho obecnosti. Takţe pokud přemýšlíme o 

řeči, zjednáváme si představu o bytnosti řeči a tu vymezujeme vzhledem k jiným 

představám. Pokud hledáme odpověď na to, co je řeč, snaţíme se řeč vyloţit. 

Pokoušíme se určit její místo. A nemáme přivést řeč k nám, ale naopak se pokusit 

přivést nás k místu její bytnosti. Naše myšlení je stejné jako bytí. Při myšlení o řeči 

uţíváme řeč. Myslíme řečí. Řeč je řeč. Toto sdělení nás nevede k tomu, v čem je řeč 

zaloţena, ani neznamená, ţe řeč je sama základem pro něco dalšího. Tento problém se 

tváří jako začarovaný kruh. Heidegger se ve své přednášce táţe po řeči samé, po 

bytování řeči jako řeči. A závěr „řeč je řeč“ se mu nezdá jako nedostatečný. Jen je prý 

nutné nehledat dál, ale dostat se tam, kde se v přemýšlení o řeči uţ zdrţujeme. Tedy 

odpovědí na otázku, jak řeč bytuje, je, ţe řeč mluví. K porozumění této odpovědi je 

nutné pochopit, co to znamená mluvit. 

Při přemýšlení, nebo lépe řečeno v přemýšlení o řeči, se podvolujeme jejímu 

mluvení. Musíme utkvět u řeči, tedy u jejího, ne našeho, mluvení. Pokud se dostaneme 

aţ tam, můţe k nám řeč promluvit svojí vlastní bytností. Takové mluvení má pouze řeč. 

A my se chceme v přemýšlení o řeči dostat tam, kde budeme vědět, jak a co řeč mluví. 

                                                 
7
  Heidegger, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha : Oikúmené, 2006, s. 45. 

8
  Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt byl filosof, diplomat a lingvista 

ţijící na přelomu 18. a 19. století. 
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Tím, jak a co řeč mluví, se řeč můţe stát příbytkem pro bytování nás smrtelníků. 

Stále ale není jasné, co znamená mluvit. Heidegger uvádí v trojici jakýsi popis 

významu mluvit. Za prvé mluvení (jako vztah myšlení a jazyka) je vyjadřování. Taková 

představa řeči, jako našeho projevování, je nám nejbliţší. V něm se zvnějšňuje naše 

nitro (to co je v něm). V tomto případě je tedy mluvení jako něco vnějšího, co 

vykládáme s pomocí nějakého vnitřního. Pak si můţeme mluvení představovat také jako 

činnost. Takovou, kterou jsme obdařeni pouze my lidé. Při takové činnosti je tím, kdo 

mluví, vţdy člověk, který k tomu účelu uţívá určitou řeč. Tady nelze pravit, ţe řeč 

mluví, protoţe by to znamenalo, ţe řeč je tím, co člověka dokončuje. A to by mylně 

vypadalo, jakoţe člověk pochází z řeči. Za třetí je naše vyjadřování vţdy 

představováním a předváděním skutečného a neskutečného. 

Tyto znaky ale nestačí k vymezení bytnosti. Naše vyjadřování je však vţdy tím, 

čím člověk utváří sám sebe. Někteří z nás připisují mluvení pouze lidem, jiní věří, ţe 

slovo je boţského původu. Tak se snaţíme objasnit původ řeči jinak, neţ racionálně-

logickým vysvětlováním. Rovněţ jako i popis řeči nevysvětlujeme pouze logicky. 

Snaţíme se vyzvednout obrazný a symbolický charakter řeči. Samotný popis řeči 

necháváme spíše na biologii nebo filosofické antropologii. Představa o řeči se uţ po dva 

a půl tisíce let nezměnila a to jak z gramaticko-logického hlediska, tak i z hlediska 

filosofie řeči nebo jazykovědy. Naše představy o řeči navazují na starou tradici, ale 

jakoby ignorovaly její nejstarší bytostné pojetí. Nikdy tak nejsme vedeni k řeči jako 

řeči. Mluvení řeči nalezneme pravděpodobně právě v tom, co je vyřčeno. Ve vyřčeném 

mluvení dojde svého dovršení. 

 

§ 2. Dějinný vývoj otázek po pojmu logos 

Podle Stenzela
9
 je slovo výrazem původní jednoty člověka se světem. A hledání 

jednoty v mnohosti je zase hlavní téma řecké filosofie. Stenzel na řeč nahlíţí jako na 

něco individuálního. Jako na něco, co naši individualitu vztahuje zpět k něčemu 

obecnějšímu. V řeckém myšlení a potaţmo především v rétorice a politice hrálo 

řečnictví nezastupitelnou roli. Důraz byl kladen hlavně na působení navenek, které bylo 

                                                 
9
  Julius Stenzel byl německý klasický jazykovědec a filosof působící v první třetině 20. století. 
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zastoupeno právě řečí. Skrze řeč mohly působit silné individuality. Z historického 

hlediska je zajímavé uvědomit si, jak mocná byla řeč v době eleatů a Hérakleita. Je 

moţné říci, ţe v politice byla rétorika nejsilnější zbraní. Skrze rétoriku rozuměla řecká 

filosofie světu a místu člověka v tomto světě. 

 Postupem času se díky zkoumání slov, vztahu myšlení a jazyka, mohla vyvinout 

logika. To ovšem nebylo tak snadné, neboť bylo nutné zprvu osvobodit řeč 

z kaţdodennosti, tedy z jejího běţného účelového uţívání. Vznikem a dalším vývojem 

logiky řeč dostala nové podoby díky novým souvislostem. Musela svoji podobu 

proměňovat, avšak původní obzor neopustila. Díky tomu, ţe vyvíjející se logika spěla 

k formální logice, která si ţádala důraz na názornost a skutečnost, se celá logika a 

zkoumání lidského myšlení vrací zpět ke „starým“ spojitostem lidské řeči. 

 Logos se dále stal nejen základním pojmem filosofie, ale také matematiky. 

Představuje poměr částí, jeţ jsou díky tomuto poměru sjednocené v celek. Tak se logos 

stal i legendou k chápání světa. V Platónově dialektice se podle Stenzela spojuje logos 

matematiky a logiky v jeden nový zvláštní celek, utváří jednotu. 

A ačkoliv je řeč tématem, které patří k nejzajímavějším filosofickým otázkám, a 

tedy je zvaţováno víceméně podobně, patristické, a vůbec středověké myšlení se této 

problematice věnovalo jinak, neţ dnešní myslitelé. Tehdy se o řeči smýšlelo jako o 

pokusu napodobit řeč Boha jako stvořitele prostřednictvím pojmenování věcí. I v této 

době však měla filosofická půda své výjimky. Někteří autoři se od této myšlenky 

vzdálili a řeč interpretovali zcela jiným způsobem.
10

 

Současná česká filosofka Lenka Karfíková, zabývající se především obdobím 

patristiky a středověku, ve své knize Čas a řeč píše o mysli, jak ji popsal Augustin. Ten 

se zabýval jejím sebepoznáním. Chápal, ţe máme-li něco poznat, musíme o tom uţ 

předem něco vědět. To něco nazval jako notio. Díky předběţnému pojmu o věci 

touţíme dozvědět se o ní více. Není tomu snad tak, ţe slyšíme-li nám neznámé slovo, 

ale víme uţ, ţe označuje nějakou věc, chceme se dozvědět jakou a více o ní? Ono 

dozvědět se více nazval Augustin cupit scire. Znamená to doslova "touţit vědět", baţit 

po vědění a poznání. A v takové touze se pojí láska (touha) domluvit se s ostatními a 

vědění ve smyslu toho, ţe je pro nás hodnotné domluvit se s nimi. 

                                                 
10

  Např. Augustin, Řehoř s Nyssy, Bernard Silvestris. 
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Augustinův duch prahne po tom dozvědět se více. Působí na něj láska k poznání, 

která není láskou k tomu, co nezná, avšak prahne po poznání toho; ale je láskou k tomu 

uţ známému, kvůli čemu si přeje poznat i to dosud neznámé. Člověk pobouzen přáním 

něco poznat tak nemiluje to neznámé, ale věc známou, kterou je právě poznávání. 

Vhodným příkladem jak tomuto porozumět, je samotný pojem "poznávání". My, 

touţíce něco poznat, ačkoliv o něčem tvrdíme, ţe to neznáme, musíme uţ dopředu mít 

povědomí (představu) o tom, co znamená znát. 

Pakliţe jde o sebepoznání mysli, nabízí se otázka, jak lze takového poznání 

nabýt? Nejvíc přítomna je mysl sama sobě, nemůţe se poznat podle obecných poznatků 

o ní samé, ani podle předchozí zkušenosti samotné se sebou. Mysl se uţ přirozeně 

předem zná. Nemohla by přeci jinak vědět, ţe něco ví či neví, kdyby neznala sama sebe. 

Zná se tím způsobem, ţe chce poznat samu sebe. Pakliţe by se tak neznala, nemohla by 

se chtít poznat. Hledá samu sebe, aby se poznala. Můţeme se tak dovtípit, ţe mysl se 

tedy zná jen napůl. Přesto je to tak, ţe pokud mysl něco, ví to celá. I to, ţe ví, ţe se 

nezná, ví celá. Tedy mysl vţdycky o sobě ví jak to, co ví, tak i to, co neví. Zná se tak 

cele i v tom vědění, ţe neví, neboť i to, ţe se nezná, o sobě ví. 

A dále Karfíková ve své knize píše, ţe mysl o sobě ví, ţe žije. Zároveň se touţí 

poznat i v tom, co přesahuje ţivot, to znamená ve svém vědění a tehdy také ví, co hledá, 

protoţe si nemůţe splést sama sebe s něčím jiným. Zná samu sebe alespoň tak, aby 

věděla, ţe je mysl a hledá se. A pokud se uţ takto zná, proč se má hledat a poznávat? 

Podle Augustina nejde pouze o to se znát, nýbrţ "obrátit se k sobě" v myšlení a myslet 

se. Mysl se tak má pokusit nejen sama sebe znát, ale aby toto mohla uskutečnit cele, pak 

se musí být schopná i myslet. 

Přesto mysl sebe myslí jen vzácně. Důvodem pro to je snad, ţe chce-li se uţ 

obrátit mysl sama k sobě, působí to pouze ve spojení s věcmi, které v sobě jako v mysli 

podrţuje a se kterými jakoby jiţ byla srostlá a nedokáţe samu sebe od nich 

diferencovat. Tím, jak tyto obrazy nesla s sebou, je ze sebe vytvořila a má schopnost je 

posuzovat, díky které je pak samotnou myslí. To je tou schopností myslet samu sebe, 

protoţe mysl jednak ze sebe samé vytváří obrazy věcí, a jednak má tu pozornost 

myšlení, která jí umoţňuje obrazy tvořit a také se od nich distancovat natolik, aby mysl 

byla s to o nich něco soudit.      

 Mysl je se "svými" obrazy natolik spjatá, ţe je pro ni velice nesnadné vidět 
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sebe samu bez nich, aţ se můţe sama o sobě domnívat, ţe je právě tím, co od sebe 

nedokáţe odtrhnout, aby se dovedla myslet. Jednoduše a moţná trochu nadneseně to lze 

popsat jako stav, kdy mysl opomíná sebe samu na úkor věcí, které pojala za své obrazy. 

Je tedy nezbytné ustrnout sama u sebe a oprostit se od obrazů, jimiţ se obklopuje a k 

nimţ obrátila svoji lásku (k vědění). Podle Augustina má mysl svoji vůli poznávat – 

kterou věnovala okolním věcem – obrátit na sebe a myslet samu sebe. Těmi obrazy, 

které vytvořila ze sebe nahlíţením okolních věcí (pohlíţením na ně), si obraz sebe 

samotné zkresluje. Protoţe si doposud hleděla (co se poznávání týče) pouze věcí okolo 

sebe, musí se vrátit i se svojí intencí jen k sobě. To můţe učinit za předpokladu, ţe je 

sama sobě přítomná. Právě v té svojí přítomnosti je schopna nahlíţet samu sebe a tehdy 

jakoby obrátit svůj pohled sama na sebe, protoţe je zrovna v tom nahlíţení na to, co 

znamená sama sebe.       

 Ve výsledku tohoto všeho je to však pouze tak, ţe mysl je jenom tím, co ví. Co 

ví jistě. A to výlučně, "ţe ţije, vzpomíná si, nahlíţí, chce, myslí, ví usuzuje".
11

 

Výhradně toho si je mysl jista a tím je taky ve své podstatě. Chce-li se mysl poznat 

jiným, neţ tímto způsobem, pravděpodobně se jí to nezdaří, avšak přijme-li, ţe pokud se 

má poznat, je moţné to učinit pouze tehdy, kdyţ postihne sebe jen tímto, čím si je jista, 

ţe je. Nakonec je vhodné zmínit tři podoby mysli jako sebevztahu: "vím, ţe si 

vzpomínám (memoria); vím, ţe nahlíţím (intellegentia); vím, ţe chci (voluntas)."
12

 

Zároveň spolu souvisí i tyto tři podoby, protoţe si pamatujeme, ţe máme paměť, 

nahlíţení a vůli; nahlíţíme, ţe tyto tři máme a chceme vzpomínat, nahlíţet i chtít. 

 

§ 3. Λόγος  jako vztah řeči a bytí 

Slova logos, legetai a legómenon vysvětluje ve svých přednáškách o 

Aristotelově metafyzice Martin Heidegger. Vysvětlení podává v popisu kategorií a 

jejich vztazích. Pro tuto bakalářskou práci je ale podstatný pouze výklad těchto řeckých 

slov. 

 Slovo λεγέιν znamená sbírat, sesbírávat, shromaţďovat, klást jedno k druhému, 

                                                 
11

 Karfíková, L. Čas a řeč, s. 21 

12
  Tamtéţ, s. 21. 
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připočítávat jedno k druhému, jedno k druhému vztahovat. Shromaţďovat značí vlastně 

před-kládat. To znamená, ţe sbíráním jednotlivého činíme něco přístupným. Proto má 

logos shromaţďující význam, protoţe ono sbírání a před-kládání se odehrává v mluvení 

a ve vyprávění. Tedy ve vztahu myšlení a jazyka. Logos je tedy před-kládáním, ale 

zároveň do-kládáním i vy-kládáním – hermeneia. V mojé bakalářské práci musíme 

především chápat logos jako vztah řeči (jazyka), myšlení a bytí. 

Před významem loga jako řeči stojí logos jako vztah (sbírání). Řeč, která sbírá a 

poté předkládá, tak vlastně něco zpřístupňuje a odhaluje. Logos je vztah a poměr a 

zároveň pravidlo a zákon. Vztah proto, ţe je tím, co drţí pospolu členy vztahu. 

Zákonem se nemyslí to, co je nad námi a upravuje naše chování, ale je myšlen jako 

vnitřní přiměřenost, to, co jsoucna navzájem spojuje, propojuje. Taková jsoucna, která 

jsou k sobě ve vztahu. „Logos je upravující uspořádávání, jeţ z toho, co se k sobě 

vztahuje, činí soupravu, usebranost.“
13

 Co je tedy tím vztahem jazyka a našeho 

myšlení? Podle Heideggerovy přednášky je sbíráním, dávajícím dohromady vztahy 

mezi tím, co se k sobě vztahuje. Tak sbírá i to něco vztahující se. Sbírá jednotlivé věci, 

které tím dál zpřístupňuje, odhaluje, dává k dispozici, uspořádává je a umoţňuje tyto 

věci ovládat. 

Bylo by však mylné se domnívat, ţe řečí a mluvením je myšleno pouze vydávání 

zvuků a pouţívání hlasu. V mluvení jde především o sdělování, předávání něčeho 

někomu, kvůli něčemu nebo někomu dalšímu. Logos jako řeč je tím, co předkládá a 

uvádí něco ve známost. Řečí jsme s něčím obeznámeni. To vše se děje v širším smyslu 

zahrnujícím i prosbu, modlitbu, otázku nebo přání. I takto ze široka chápaná řeč je vţdy 

tím obeznámením. I v otázce nebo modlitbě je nějaké zpravování, ať uţ ve smyslu 

zjišťování (v otázce) nebo odpírání, ohlašování, zvěstování. Takových forem řeči je 

nespočet. Vţdy jde však v základu o totéţ. 

Uveďme pro příklad slova označující činnost mluvení v různých jazycích: 

lingua, langue, language, Zunge, jazyk. Zvuk vycházející z hrdla díky mluvidlům. 

Aristoteles dal světu takovou představu řeči, jaká platí s různými obměnami dodnes. Ve 

spisu O vyjadřování píše, ţe v hlasité řeči se nachází to utrpěné v duši. Stejně tak je 

psaná řeč, slova a písmena, znameními pro to mluvené. A je jasné, ţe písmo není stejné 

                                                 
13

 Heidegger, Martin. Aristotelova Metafyzika IX, 1 - 3. Praha : Oikúmené, 2001, s. 98. 
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pro všechny lidi na světě, stejně jako taková není mluvená řeč. Vţdy je ale obojí 

znamením i pro to utrpěné v duši. A ta znamení, která toto utrpěné zobrazují, jsou ve 

všech jazycích a ve všech znacích vyjadřující totéţ. Určují stejné věci, to stejné utrpěné, 

jen různými znaky či zvuky. 

 

 

§ 4. Zkušenost s řečí 

Vyslovené slovo je později chápáno uţ jako značka pro označovanou věc. 

Filosofie ale řeč nechce chápat jen v souvislosti s označováním označovaného, ale jak 

Heidegger zdůrazňuje, jako něco, co vztahujeme na nitro, na duševno. Logos také vţdy 

neznamenalo řeč. U Presokratiků logos znamenalo zároveň to, čemu se později začalo 

říkat bytí. Heidegger chce řeč vysvětlovat z ní samé, nikoliv tak, ţe by si ji stavěl na 

distanc. Podle Heideggera pobýváme v řeči. Proto se naše zkušenost s řečí vţdycky 

bude týkat i našeho pobytu a jeho nejvnitřnější skladby v nás. Vţdycky musíme být 

pamětliví našeho vztahu k řeči. Běţně o něm můţeme říct: Říkáme řeč. To je vztah 

k řeči, který napadne kaţdého. I přes toto uvědomění si náš vztah k řeči je neurčitý a 

temný. Heidegger rozlišuje zkušenost s řečí a znalost o řeči. Zkušenost s řečí znamená, 

ţe ji přímo zakusíme, kdeţto máme-li pouze znalost o řeči, znamená to například, ţe 

jsme od někoho řeč slyšeli, nebo o ní například četli. Takové informace nám poskytuje 

lingvistika, psychologie či filosofie jazyka. A ačkoliv Heidegger takové informace 

neodsuzuje, je pro něj zásadní především zkušenost, kterou s řečí podnikneme. 

Proto musíme hledat cesty, které by nás ke zkušenosti s řečí přivedly. Samotná 

zkušenost s řečí pak k té řeči přivádí. Řeč se sama k sobě přivede právě ve zkušenosti, 

kterou s ní uděláme. V kaţdodenním mluvení ale řeč ke slovu nepřichází. Tam se jedná 

hlavně o určitá fakta a události, o kterých vypovídáme. A to je vlastně dobře, protoţe 

pokud by v takovém říkání přicházela ke slovu řeč, nemohli bychom o ničem vést 

rozhovor ani o ničem vypovědět. Řeč přichází sama ke slovu tehdy, kdy uţ se nejedná o 

obvyklé mluvení, tehdy, kdy nenacházíme ta pravá slova. Právě kdyţ nevíme co říct, 

proţíváme ten okamţik, ve kterém zakoušíme řeč. V tom nevysloveném. Pravá slova 

nalézáme přivedením nevyřčeného ke slovu. 

Vhodná slova pro to doposud nevyřčené nám dává řeč sama. Záleţí pouze na ní, 
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zda nám daruje takové slovo, či nám ho odepře. To vlastně znamená, ţe pokud 

nenalezneme, lépe řečeno pokud nám řeč sama nedá slovo, nemůţe existovat ani to, co 

jsme hledaným slovem chtěli označit. Tedy jsou slova pouze značky? Heidegger 

v tomto rozvaţování o slovech vychází z básně Stefana Georga „Slovo“. V posledním 

verši píše, ţe ţádná věc není, kde se nedostává slovo. Není-li slovo, které věc 

pojmenuje, nemůţe být ani sama věc. Teprve jméno činí věc v jejím bytí. Heidegger se 

zabývá rovněţ otázkou, co znamená jméno? Zda jde pouze o značku pro věc? Uvádí za 

příklad ustálená spojení jako „ve jménu krále“, „ve jménu Boha“ a chce zpochybnit, ţe 

by šlo o pouhé označení věcí. Tak by i věc mohla být ve svém jménu. Tak jak ve jménu 

je a čím je. 

 

§ 5. Darování slova a předporozumění 

Etymologie českého slova „slovo“ je zajímavá tím, ţe vychází ze slova „sláva“. 

Vyznívá tak, ţe nalezneme-li pravého slova pro pojmenování určité věci, je to, jakoby 

bylo co oslavit. Tedy to, ţe jsme nalezli vhodného slova. Pojmenujeme věc, která se 

(přeneseně) proslavila a stojí za to ji darovat její slovo. Slavit pak znamená něco 

připomínat. Podotkněme latinské slovo celebrāre, jehoţ překlad znamená nejenom 

oslavovat, slavit, ale také hojně navštěvovat nebo naplňovat. Z toho vyznívá, ţe pouţití 

vhodného slova k pojmenování nějaké věci je jakoby její naplnění, přivedení 

k existenci. 

Další otázka zní, zda je bytí (zde všech označovaných věcí) právě a pouze tam, 

kde se pro něj nalézá správné slovo? Bytí všech věcí, které jsou, by se pak nacházelo ve 

slovech. A Heidegger pravil, ţe řeč je domem bytí. Bytí tedy bydlí, pobývá (wohnt) ve 

slovech. Heideggerovi jde o vysvětlení básně ne podle toho, jak ji básník myslel, ale 

podle zkušenosti, kterou s řečí básně sám básník učinil. Přijdeme na to, ţe básník aţ 

v posledním verši odhalil to, co se díky svému básnění dozvěděl, a to, ţe on sám není 

tím, kdo dává slova věcem, ale ţe řeč sama musí „chtít“ věci nazývat svými jmény, aby 

mohly být. Zřekl se myšlenky, ţe je to on, kdo vládne řečí. Ve skutečnosti řeč vládne 

nad básníkem. Řeč má jeho, nikoliv básník řeč. 

Shrneme-li vše dosud zjištěné, pak tedy slova nedáváme věcem my, ale sama řeč 

je pojmenovává. Teprve se jménem, tedy s daným slovem, se můţe věc jevit ve svém 
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bytí jak sama je. 

   Zbývá vysvětlit vztah slova a věci. Tento není vztahem slova na jedné a věci na 

druhé straně, nýbrţ samotné slovo je vztah, který z věci dělá to, čím věc je. Avšak 

tvrzení, ţe „slovo je vztah“, nedává bez bliţšího prozkoumání příliš smysl. Jaký vztah a 

k čemu? Slovo přiřkne bytí pojmenovanému. Takţe pojmenovaná věc se pojmenováním 

ukáţe jakoţto jsoucím. Bez pojmenování by nebyla. Podívám-li se na určitou věc a 

v tuto chvíli vyřknu její jméno, pouze ji pojmenuji, jako kdyţ vidím jablko a řeknu 

„jablko“, vlastně tím říkám totéţ, jako "to je jablko". Tedy uznávám, ţe to jablko 

existuje, je jsoucí, má své bytí. Řeč ho nechala vystoupit. Nedá-li nám řeč jméno, ţádná 

věc nevystoupí jako jsoucí. 

   Heidegger se zamýšlí nad otázkou co je myšlení? Přesněji jakou zkušenost 

načerpáme z řeči básně? Zde bychom se neměli spokojit s pouhým ratio. Myšlení není 

výlučně tím, co zprostředkovává poznání. Proto se vrací k bytnosti řeči. Pakliţe se na ní 

ptáme, je zřejmé, ţe uţ jsme nějakým způsobem obeznámeni s tím, co bytnost (Wesen) 

znamená. Je to tak u všech otázek, které pokládáme. A to: táţeme-li se po něčem, pak 

máme dané věci uţ předem jisté porozumění, doslova před-porozumění, v němčině 

Heidegger píše „Zuspruch“, coţ znamená přímluva nebo přiřčení. Chápejme jako 

přiřčení povědomí o tom, na co se ptáme. Předem se nám to muselo „připovědět“. Na co 

se táţeme, nám o sobě uţ předem něco řeklo, jinak bychom otázku vůbec nemohli 

poloţit, protoţe bychom nevěděli, na co se vlastně tázat. 

Tím se ukázalo, ţe tázání není tím prvním a nejhlubším v našem myšlení. Tím je 

to naslouchání Zusage, přípovědi toho, na co se ptáme. Aţ poté, kdy „vyslechneme“ 

přípověď toho, co k nám promlouvá, můţeme se tázat po bytnosti. Jsme jakoby poddáni 

tomu, co se nám nabízí k zamyšlení. Váţe nás určitá poslušnost k tomu, co chceme 

promýšlet. Ačkoliv „chceme“ není přesné vyjádření, neboť „ono“ samo se nám musí 

k zamyšlení vydat. To je tím říkáním řeči, kdy řeč sama sebe přiříká. 

Základem řeči je její bytnost. Tou je Zusage – přípověď bytnosti řeči. A tím, co 

připovídá řeči její základ je samotná řeč bytnosti. To znamená, ţe dříve, neţ se ptáme, 

nasloucháme promlouvající řeči bytnosti, která je samotné řeči její bytností. Pakliţe se 

jiţ ptáme, jaká je ona bytnost řeči, znamená to, ţe to bytostné uţ k nám promluvilo a 

my jsme mu naslouchali. Promluvila k nám řeč bytnosti, na kterou jsme se ptali. 
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§ 6. Cesta a krajina 

Heidegger tedy hledá cestu, kterou se k řeči dostáváme. Nazval ji „Die Sprache 

des Wesens“. Tato cesta je jiná, protoţe je cestou k myšlení, nikoliv cestou k vědění, 

která se vědecky nazývá „metoda“. Metoda se nakonec stala vítězem nad samotnou 

vědou, která ji pouţívala. Metoda určité vědění, po kterém se věda pídí, uzavírá sama do 

sebe a nedává prostor pro nic nad ní. Sama určuje průběh zkoumání, ale zároveň hned 

stanoví výsledky, kterých chce, nebo moţná přímo „musí“, dosáhnout. Metoda se neřídí 

zkoumaným, ale zkoumané se nakonec podřizuje svoji metodě. Ale cesta k myšlení je 

jiná, neboť neobsahuje ţádné metody, ba nemá ani dané nic, co by konkrétně měla na 

promyšlenou, jako má věda dané určité téma ke zkoumání. 

V němčině se tato cesta nazývá die Gegend – krajina. Taková krajina, která 

dobrovolně dává to, co je pro myšlení k myšlení. To, ţe dává, se německy označuje jako 

frei gibt nebo gegnet. Gegnet ze slova begegnen, v češtině potkat, setkat se nebo 

střetnout se. Potom Die Gegend je krajinou, která nás nechává setkat se s něčím, co se 

nám dává k našemu (za)myšlení pro „pouhé“ myšlení. 

Krajina myšlení vzniká aţ pod naší chůzí; tím, ţe se do ní vydáme a procházíme 

se v ní. Na rozdíl od takového „procházení se“, vědec se vydává cestou metod, které si 

s sebou nese uţ ze školy, a tudíţ kráčí jistou chůzí po pevné zemi. Je to jako kdyby se 

neprocházel jen tak podle toho, která pěšina ho zláká, nýbrţ vědec je jdoucí po předem 

naplánované trase třímajíce v rukou mapu. 

   Chůzi myslitele lze přirovnat k jedné postavě z kulturního fenoménu, z období 

postmoderny. Mimochodem strukturalismus jako myšlenkový směr vznikl na půdě 

jazykovědy, tedy, ač jistým způsobem spíše vědecky, podniká zkušenost s řečí. Není 

proto tak vzdálen tématu řeči ve filosofii. Tou postavou myslím tuláka, který se 

v období postmoderny a strukturalismu ocitl jedním typem postav té doby. Je tím, kdo 

se potlouká bez cíle, tak, jako se myslitel na rozdíl od vědce nevydává „do krajiny“ 

s předem daným výsledkem své cesty. Tulák nemá trasu, nebojí se porušení řádu, jako 

myslitel nemající metodu, kterou vědci vybudovali pro dosahování svých cílů. Tulák, 

stejně jako myslitel, snadno můţe změnit směr a zvolit jiný, jakmile se mu zlíbí. Avšak 

zda se myslitel oproti vědci někdy stane tím uznávaným, jako se na sklonku moderní 

epochy i ţivot tuláka proměnil z nevýhody ve výhodu, v jakýsi trumf, je otázkou. 
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Tuláka nic neohroţuje, nemá svázané ruce, je to tak i s myslitelem? Přirovnání myslitele 

(filosofa) k tulákovi je přesné alespoň v tom, ţe i myslitelova cesta, cesta jeho 

promýšlení, vzniká za pochodu, teprve ji razí svoji chůzí. Kam a kudy se takové 

myšlení vydá, závisí pouze na krajině samé a na tom, co nám sama nechá se ukázat. 

 

§ 7. Horizont řeči a „otevřeno“ 

Zbývá vysvětlit, proč Heidegger na rozdíl od všech ostatních myslitelů 

nepouţívá pro oblast myšlení označení „horizont“. O horizontu uvaţujeme jako o 

určitém prostoru, který je nám vymezen pro naše myšlenky. Ze slova „horizont“ je znát 

omezení. Horizont je něco, co ohraničuje. Tedy takový obzor, nebo takový prostor, 

který je určitý a vymezuje nám pokud aţ můţeme ukazující se jsoucna spatřit. Horizont 

všechna jsoucna obklopuje a my se s horizontem setkáváme pouze při našem 

představování a spatřujeme v něm jen před-stavované předměty. Ale není prostorem, 

kde by se našemu myšlení dávalo něco nového. I horizont sám je totiţ tím, co musí něco 

jiného nechat být právě tím horizontem. 

Po krajině a horizontu je podstatný ještě pojem otevřena – das Offene. V něm se 

nachází horizont, do kterého můţeme nahlíţet. Horizont si lze představit jako k nám 

přivrácenou stranu otevřena, díky které vzhlíţíme na to, co se nám představuje jako 

předmět. Pak z toho vychází, ţe ona otevřenost je právě tou krajinou, která nás nechává 

nahlíţet našemu myšlení. Otevřenost je tedy die Gegend. 
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Kapitola II Tři koncepce řeči 

§ 1. Řeč podle Gadamera 

Na začátku Gadamerovy přednášky z roku 1966 Člověk a řeč připomíná, ţe 

podle starověké definice je člověk ţivá bytost mající řeč – logos. Podle západní tradice 

pak, ţe je člověk animal rationale, neboli rozumná ţivá bytost. Rozumem a posléze řečí 

se liší od ostatních ţivočichů. Prostřednictvím loga si lidé nedávají pouze najevo jako 

zvířata před čím uniknout a co naopak hledat, ale jsou schopni „si sdělovat, co je 

prospěšné a co škodlivé, a tím také to, co je správné a nesprávné.“
14

 Je zde přitom 

důleţité vysvětlit, co Gadamer vlastně myslí pojmy užitečný a škodlivý. Takové věci 

jsme s to si opatřit, nejsou ţádoucí jen tak pro sebe, ze sebe. Jsou tím, co ještě není 

dáno, ale co je nebo bude kvůli něčemu jinému. Z těch pár vět lze vyrozumět, ţe pokud 

cítíme, ţe nám můţe být něco prospěšné a snaţíme se toho dosáhnout, myslíme tak na 

budoucnost. Tím se lišíme od zvířat, která takový smysl pro budoucnost nemají. Protoţe 

myslíme, mluvíme; protoţe mluvíme, dokáţeme zpřítomňovat i to v daném okamţiku 

nepřítomné. Díky řeči si ostatní lidé dokáţou mluvené představit před sebou, jako by to 

tam bylo. Člověku řečová komunikace umoţňuje sdílet prostor k ţití bez vraţd a 

udrţovat společenský ţivot v mínění společného, tedy v pojmech srozumitelných nám 

všem. Lidská řeč nám představuje předmětný svět. 

Ačkoliv to bylo západní filosofické myšlení, které označilo člověka za animal 

rationale, a to kvůli rozumu a řeči, ve skutečnosti vůbec myslitelé v této době nekladli 

takový důraz na podstatu řeči. Existují zde pouze příběhy jako o předání vlády nad 

pojmenováním všech ţivých tvorů a věcí ve světě člověku, nebo o stavbě Babylonské 

věţe, při které měla řeč zcela zásadní význam. Ty ale tak nějak apriori předpokládají 

původ řeči u člověka jakoţto z boţího daru a vše o řeči vysvětlují stvořením. Ačkoliv 

v té době bylo alespoň nějaké vysvětlení pro vznik řeči, západní křesťanská tradice 

paralyzovala myšlení o řeči téměř tolik, ţe otázku po řeči a jejím původu si znovu začali 

klást aţ osvícenci. 

Byl to úplný obrat, kdyţ myslitelé začali chtít vykládat původ řeči jiným 
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způsobem, neţ křesťanskou tradicí. Osvícenství hledalo odpovědi na otázky po řeči 

v přirozenosti člověka. Obratem byl způsob kladení těchto otázek. Myslitelé dospěli 

k tomu, ţe tázat se po „původu“ řeči je ve své podstatě scestné, neboť z přirozenosti řeči 

lze předpokládat, ţe nikdy ani neexistoval takový stav, kdy by byl člověk bez řeči, a 

tedy není moţný ani ţádný „původ“ řeči. 

Gadamer uvádí jako přínosnou práci Wilhelma von Humboldta
15

, o kterém uţ 

jsem se výše zmínila. Věnoval se rozmanitosti stavby lidské řeči a posléze zaloţil 

moderní jazykovědu i filosofii jazyka. Podle Gadamera však ani to ještě neznamenalo, 

ţe by byl obnovený aristotelský pohled na otázku řeči. Zkoumání různých jazyků vedlo 

sice k poznání, díky kterému jsme nakonec byli schopni lépe porozumět různým 

národům i podstatě člověka, ale řeč zde stále byla uchopována jako "pouhá schopnost" 

člověka omezená a jaksi strukturalizovaná pojmy gramatika, syntaxe a dalšími. 

Jazykověda řeč stále uchopovala jako nástroj vyjadřování, s jehoţ pomocí lze studovat 

člověka a jeho dějinný vývoj. Takové bádání ale stále nebylo filosofickým myšlením. 

Zodpovězení otázky po řeči v novověku brzdilo jakési "filosofické dogma", ţe 

nejjistějším základem všeho je sebevědomí. Tedy jediným neotřesiletným faktem bylo 

tvrzení, ţe díky sebevědomí sám o sobě vím, ţe jsem. Tato teze se stala kritériem pro 

všechno vědecké poznání. A tak to bylo i s řečí. Podle stejného základu tak byla řeč 

jako jazykotvorná energie jakýmsi potvrzením spontánnosti subjektu. Ale takovým 

výkladem se ţádný myslitel nemohl dostat aţ k samotné podstatě řeči. K té patří 

nevědomost o sobě samé. Coţ vyvrací novověké tvrzení o "sebevědomí". 

Původně se slovo logos pouţívalo spíše ve významu pojem nebo zákon. Ve 

významu řeči aţ v pozdější době, neboť tento pojem předpokládá vědomí samotné řeči. 

Takový posun lze zaznamenat aţ pomocí reflexe, ve které myslící získá nadhled z 

nevědomého výkonu řeči a vidí sám sebe z odstupu. Avšak jak vystoupit sám ze své 

řeči a zaujmout k ní odstup? To se právě nikdy nemůţe zcela uskutečnit. Protoţe přece 

pokaţdé kdyţ se snaţíme myslet řeč, zase uţ tu řeč myslíme právě řečí samou. Vţdycky 

můţeme myslet pouze v řeči a naše myšlení je vţdy v nějaké řeči zabydleno. Ačkoliv 

řečí a pojmenováváním věcí si zpřítomňujeme svět, není to v ţádném případě tak, ţe by 

si naše vědomí ten svět řečí zprostředkovávalo. 
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Pak by byla řeč pouze nástrojem. Nejpodstatnější rozdíl, kterým lze toto 

vysvětlit, je, ţe nástroj je něco, co nám slouţí k pouţití a co po tomto můţeme zase 

odloţit. Nástroj uchopujeme. Avšak řeč uchopit nemůţeme. Řeč uchopuje nás. 

Neovládáme její "pouţití". Řeč nevidíme náhle jako nástroj, kdyţ přicházíme ze stavu, 

v němţ prozatím řeč nemáme. Ţádný takový stav není. My jsme uţ vrţeni do světa, ve 

kterém o sobě víme, jakoţto víme i o světě, ve kterém jsme obklopeni řečí, a v takovém 

světě se učíme, snaţíme se vyznat, poznávat lidi i sebe samé a to pomocí tohoto všeho, 

co nás obklopuje. My se tak s řečí nesetkáváme jako s nástrojem, jako s něčím 

hotovým, skrz nebo pomocí čeho označujeme nám jiţ důvěrně známý svět, ale naopak 

my díky řeči získáváme "důvěrnou známost světa samého i toho, jak se s ním 

setkáváme".
16

 

Nedá se tedy určit ţádné počáteční slovo, které člověk v dětství vysloví jako 

první. Ţádné takové první, prapůvodní slovo není, protoţe v řeči uţ vţdycky jsme, 

stejně jako uţ jsme vţdy ve světě. Gadamer vychází z Aristotelova popisu jak se člověk 

učí mluvit. Tehdy nejde o učení se řeči, ale o učení se myslet. Tedy myšlení jakoţto 

získávání obecných pojmů. S takovým učením nejvíce souvisí paměť. Je to právě 

paměť, díky které můţe ze získaných pojmů člověku v hlavě něco utkvět. Díky paměti 

myšlení (řeč) zůstává. Paměť je schopnost podrţet a něco si znovu připodobnit tak, jak 

uţ jsme to poznali. A tak, jak k nám přichází nové a nové vjemy či dojmy, přichází k 

nám v různých, ale i analogických podobách. Tvoří se skupina zkušeností, ze kterých se 

pomalu zformuje jednota zkušenosti.  

S takovou jednotou pak člověk zachází jako s obecným věděním. A uţ Aristotela 

zajímalo, jak takové vědění obecného vzniká. Nelze popis získávání takového vědění 

shrnout do vysvětlení, ţe tak dlouho se kolem nás "točí" různé věci, aţ si u nich 

všimneme nějaké podobnosti či stejné věci, ţe z nich získáme dojem, který se stane 

obecným věděním. To jednotlivé nemá ţádnou schopnost představovat se nám jako 

obecné. Vţdy je to pouze jen to jednotlivé. Jednotlivé je vždy pouze jednotlivým. Ne 

obecným. 

Ale jak tedy vědění obecného vzniklo? Kde má svůj počátek. Gadamer toto 

vysvětlil pomocí Aristotelova ideálního obrazu zastavujícího se běţícího vojska a 
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poloţením prosté otázky, jak se to prchající vojsko zastaví? I toto zastavení vojska musí 

mít nějaký začátek. A ten není v tom, ţe by se zastavil první nebo desátý voják a náhle 

by stálo celé vojsko. Vojsko přece také nemůţe fungovat jako stroj, který by se zastavil 

naráz, ale prostě se začíná zastavovat. Jeden za druhým přestávají utíkat, a tak se stane, 

ţe vojsko stojí. Poslouchá jedno velení, ale nikdy nemůţe zastavit okamţitě. Postupně 

se zastavuje nebo rozbíhá, aţ stojí nebo opět běţí. Stejně tak se nám dostává vědění 

obecného a stejně tak k nám přichází řeč, či lépe řečeno my vcházíme do řeči. 

Ani v této otázce nelze opomenout to, ţe naše poznávání i veškeré myšlení je 

vţdy uţ dopředu "nasměrováno" řečovým výkladem světa. V takovém výkladu na světě 

vyrůstáme. Řeč uţ je tu před námi. Řeč ve svém bytí se nemůţe ohlíţet na jednotlivé 

vědomí či na soubor těchto vědomí. Přesto by bez nich řeč nebyla. V lidském vědomí 

řeč ve své podstatě není, protoţe nikdo si v běţném mluvení řeč neuvědomuje. Pouze v 

situacích, kdy s námi řeč "přestane spolupracovat" a my se například přeřekneme, si 

samotnou přítomnost řeči uvědomujeme. Právě a jen v té chvíli, kdy se sami máme chuť 

ptát, zda to tak vůbec můţeme říct. Tehdy, kdy řeč nedělá to, co má. A Gadamer 

pokládá otázku, co řeč dělat má? 

Nachází tři určení řeči. Řeč si neuvědomujeme. Řeč na své bytí zapomíná. Tedy 

našemu mluvení přináleţí bytostné sebezapomnění. To, o čem nás učí jazykověda, jako 

gramatika, si v ţivém mluvení neuvědomujeme. Takový výkon řeči, jak jej určuje 

gramatika, se ztrácí za říkaným. "Čím více je řeč ţivým výkonem, tím méně si ji 

uvědomujeme."
17

 Sebezapomnění řeči je vlastně předpokladem pro bytí řeči, které 

spočívá v mluvení, ve společném světě řečeného. Bytím řeči je tak řečené. 

Za druhé je pro řeč bytostná nepřipoutanost k já. Nikdy není řeč pouze pro 

jednotlivce samého, neboť vţdy mluvíme k někomu. Řeč vlastní pouze jednomu 

člověku by v podstatě ani nebyla řečí. Slovo má být výstiţné. A ne pro nás, ale má 

stavět věc na pohled druhému, ke kterému mluvíme. Tedy řeč a vztah myšlení a jazyka 

přísluší sféře "my", nikoliv "já"; a jak napsal Ferdinand Ebner, ţe duchovní skutečnost 

řeči spojuje já a ty. 
18

 

Mluvení je mluvením vlastně aţ v rozhovoru. Co takový rozhovor znamená je 

                                                 
17

  Gadamer, H.-G. Člověk a řeč, s. 27. 

18
  Tamtéţ, s. 27. 



28 

 

 

všem jasné. Ale rozhovor má vţdy nějakou podobu - formu, ve které probíhá 

(uskutečňuje se). Tuto formu popisuje Gadamer jako hru a přitom poukazuje na to, ţe 

pro takové vysvětlení musíme především zbavit naše vnímání hry subjektivního 

charakteru a přestat hru nahlíţet ze subjektivní perspektivy jakoţto z pohledu toho, kdo 

si hraje. Gadamer pak hru popsal takto: "Hra je však ve skutečnosti pohybový děj, který 

hráče obklopuje a zahrnuje."
19

 To dokládají i ustálená spojení jako hra vln, hra stínů 

nebo tančící obraz měsíce na hladině, coţ potvrzuje, ţe opravdu podvědomě hru bereme 

jako pohyb. Hrajeme si tehdy, kdyţ na hru přestaneme nahlíţet z odstupu a začneme ji 

uchopovat váţně. Necháme se do ní vtáhnout. Pak (po)cítíme vlastní dynamiku a 

fascinaci onoho "herního pohybu". 

A v čem tedy tkví srovnání rozhovoru a hry? Spočívá v tom, ţe hra má mít v 

sobě svobodu, štěstí, pocit zdaru; má hrajícího si naplňovat prostřednictvím tohoto a 

díky tomu máme být do hry vtaţeni, tak jako se necháváme nevědomky vtáhnout do 

rozhovoru, který nás strhne. A to, jak říkáváme, ţe jsme "toho plni", je tak 

charakteristické jak pro hru, tak i pro rozhovor. Obsahuje-li všechno zmíněné, 

zůstáváme v něm ustrnuti. Bereme jej váţně a nevnímáme nic neţ jej samotný. Bez těch 

druhých, v monologu, kteří s námi rozhovor uskutečňují, by nic z toho nebylo moţné. 

To ale nevylučuje další formu rozhovoru, která se pak odehrává v našem nitru. 

Takový vnitřní rozhovor duše, neboli podle Gadamera hra řeči a protiřeči, se nazývá 

podle Platóna myšlení.
20

 

Na to navazuje poslední třetí věc, kterou Gadamer nazval univerzálnost řeči. To 

znamená, ţe řeč nemá hranice. Není ničím uzavřeným, co lze vyslovit, za kterým by 

byla oblast nevýslovného. Řeč zahrnuje všechno. Má tu moţnost vše vyslovit. Samotný 

rozum je univerzální a tím je taková i moţnost vyslovení. Díky této univerzálnosti 

ţádný rozhovor nemá konce. Samozřejmě, ţe kaţdý námi vedený rozhovor ve 

skutečnosti musí skončit, ale tady jde o ukázání té moţnosti nekonečného vnitřního 

rozhovoru, protoţe jej skončíme aţ tehdy, kdy uţ bylo řečeno hodně, či pokud uţ není 

více co říct. Avšak uţ v samotném tom přerušení rozhovoru je obsaţen vnitřní stav 

znovuobnovení takového rozhovoru. 
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Na konci přednášky Člověk a řeč Gadamer ještě na příkladu výpovědi, který zde 

není podstatné podrobně popisovat, upozorňuje na to, ţe kaţdý rozhovor musí mít svůj 

smysl a takový smysl se v našem myšlení "poskládá" teprve tehdy, kdyţ včetně toho 

řečeného pochytíme v našem myšlení i to, co zůstalo "před" nebo "za" rozhovorem jako 

nevyslovené. Svoji pravdu tak vyslovované získává teprve tehdy, kdy nás odkazuje i na 

to nevyslovené. A to je právě to, čím míníme "čtení mezi řádky", ten třetí rozměr 

rozhovoru. Především je tato nutnost dobře viděna u otázek. Pokud u otázky 

nepochytíme smysl proč, nemůţeme na ní také nalézt "pravou" odpověď. Kaţdá 

výpověď musí být vţdy srozumitelná, aby nám odhalila i to neřečené. Řeč se tak stala 

středem našeho bytí. Avšak tam ji vidíme pouze tehdy, necháme-li ji v oblasti, kterou 

ona sama vyplňuje, tedy v našem lidském spolubytí, dorozumění. Patří sem ona 

vzájemná shoda, která je v této oblasti nezbytně nutná. A podle Gadamera, který i v 

tomto vychází z Aristotela, má pro nás být vše lidské jako "to řečené". 

 

§ 2. Řeč podle Lévinase 

Lévinas ve svém díle Totalita a nekonečno na řeč nahlíţí v několika 

souvislostech. Především je důleţité si uvědomit nyní uţ známou věc, ţe v mlčenlivém 

světě by nemohlo začít vědění, které, jak uţ víme, s řečí tak úzce souvisí. Naše mluvení 

se ve vztahu k Druhému jeví jako znak. Vědění v mlčenlivém světě čeká na slovo, které 

nepřichází. Takový mlčenlivý svět je lhostejný ke slovu. Podle Lévinase je mlčenlivý 

svět něčím, na co nemůţeme nahlíţet ani jako na divadlo. A stejně jako Gadamer na 

tuto problematiku nahlíţí v souvislosti s otázkou po smyslu. Na divadlo se totiţ 

můţeme dívat pouze tehdy, má-li nějaký smysl. A to, co je na něm smysluplné, 

nepřichází po "věděném" a po "smyslovém". Takové jsou samy o sobě nevýznamné. 

Mezi jevem a jeho významem musí působit nerozlučná vazba, která je spojuje. Pravé 

poznání je přece zakořeněno v porozumění. A porozumění otevírá horizont, v němţ se 

nám vyjevují předměty.
21

 

A jak je to s významem? Je v oblasti smyslu? Není předpokladem takové 

myšlení, kterému se význam ukazuje a díky kterému pak nabývá smysl? Objevuje se 
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myšlení tam, kde je smysl? Zajímá se Lévinas. Význam se nějak vztahuje k bytosti. K 

takové, která existuje kvůli té existenci samotné. Tedy i význam je z nějakého účelu 

sebe samotného. V části, kterou Lévinas věnuje řeči a objektivitě pak toto osvětluje 

poněkud uţitečněji. Smysluplný je podle něj svět, ve kterém je ten Druhý. Tedy ten 

Druhý, pro nějţ je můj svět tématem. Takovým, které má význam. Věci, o kterých 

mluvím, nabudou racionálního významu tehdy, kdyţ jsou ve spojení s druhým. To 

znamená tehdy, kdyţ řečí věc druhému přibliţuji. 

Věci jsou nám vlastně k nabízení. Měly by se oprostit od našeho pouţívání a v 

tomto odcizení se tak stát vnějšími. To ale neznamená, ţe by znaky, které pro věci 

máme, nahrazovaly náš přímý vztah k nim tím nepřímým. Ony jsou pouze tím, co 

takové nabízení věci umoţňuje. Slova mají tu schopnost podávat věci mne i dalším. 

Objektivita objektu vyplývá z řeči, která nám umoţňuje to vlastnění. A smyslem 

takového ustoupení (odstoupení k objektivitě) je to, ţe věc můţe vejít do okruhu jiných. 

Stane se tak tématem a taková tematizace pro nás vlastně znamená možnost nabídnout 

náš svět v mluvení Druhému. 

Přímo v řeči dochází k takové distanci. V té se my, jako subjekt, odpoutáme od 

vlastnění, tedy od věcí, které vlastníme. Nahlíţíme na ně z vrchu, jako bychom byli 

odděleni i od naší vlastní existence. Tak bychom měli být v odstupu k našemu bytí. 

Máme-li mít vědomí objektu, tedy máme-li nějak tematizovat, musíme zaujmout 

distanci sami k sobě. Taková distance je vlastně časem. Zaujímáme-li distanci sami k 

sobě, pak toto chápeme jako čas ve vědomí sebe samých. Abychom mohli takovou 

objektivní distanci zaujmout, musíme jakoţto uţ v bytí být tak, jako bychom v něm 

ještě nebyli. Subjekt, který je schopný objektivity, ale ještě úplně není - tento stav oné 

"potence být" neoznačujeme ničím, co by bylo méně neţ bytí, ale označujeme jej jako 

čas. Ten posléze můţe označovat "ještě ne", které ale není ţádným tím "méně bytím", 

neboť stejně jako od bytí můţe být vzdáleno i od smrti. Čas vlastně znamená 

"nevyčerpatelnou budoucnost nekonečna, to jest jako to, co se děje samo sebou v 

řeči."
22

 

Mluvením se člověk jako subjekt povznáší nad vlastní existenci a označuje to, co 

je vlastní a tak to dává druhému. To však, ţe máme onu svobodu vlastnění, je moţné 
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pouze díky vstřícnosti nekonečnosti Druhého. Té svobody nabývá také z Touhy, která 

nepochází ani z nedostatku nebo omezení, ale z nadbývání, které je právě tou ideou 

Nekonečna. Skutečnost, ţe objekty jsou objekty, a ţe je moţné je tematizovat, nám 

umoţňuje právě řeč. A tím, co platí pro všechny, je právě objektivita myšlení. My tak 

vlastně uspořádáváme své myšlení tím způsobem, ţe uţ začleňuje pohnutku k myšlení 

jiných. A to je právě posláním objektivního poznání. V řeči k druhým ale samozřejmě 

nepředáváme to, co je objektivní pro nás. Tu objektivitu věci nabývají teprve samotným 

sdělováním.  

 

§ 3. Řeč podle Heideggera 

a) Význam pojmu λόγος  

V druhé kapitole Bytí a čas se Heidegger věnuje pojmu logos a vysvětluje 

základní řecká slova – pojmy, které jsou důleţité pro snahu vysvětlit řeč, jak je ve 

filosofii. Přičemţ Heidegger odlišuje v němčině dva různé pojmy pro řeč, které jsou 

také různě překládány. Prvním je die Rede, které je nutné chápat spíše jako řeč ve 

smyslu aktuálního sdělení v konkrétní situaci; jako samotné slovo, mluvu. Druhé, die 

Sprache, je více ve smyslu langue se svoji strukturou výrazů, významů a pravidel jejich 

pouţívání.
23

 Od dob Platóna i Aristotela má tento pojem mnoho významů, některé 

nesou zdání, ţe se aţ rozcházejí ve svých obsazích. Snaţíme-li se ale, vyzískáme 

základní význam s jeho primárním obsahem. Nejznámějším a snad nepřesnějším slovem 

pro překlad je "řeč". Dalšími jsou ovšem rozum, důvod, soud, pojem a další. Tato 

všechna slova uţ překrývají význam řeči. Heidegger poloţil otázku, jak by se dal, nebo 

jak a zda by vůbec bylo moţné, proměnit pojem řeč v něco takového, co by obsáhlo 

všechno výše zmíněné?  Navíc tak, aby takové zobecnění stále zapadalo do vědecké 

jazykovědné praxe? 

Logos ve významu řeči znamená nejvíce to, ţe nechává ukázat to, o čem "řeč" 

je. Vycházeje z Aristotela Heidegger píše o řeči: “Logos nechává něco (fainesthai), totiţ 

to, o čem je řeč, a činí tak pro toho, kdo to říká …”
24

 V pravé řeči má být to říkané 
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čerpáno z toho, o čem řeč je. Tak řeč "nechává vidět" z toho, o čem ona je. Řeč sdělení, 

které říká, má ozřejmovat a tudíţ zpřístupňovat druhým, o čem je. Kaţdá řeč je ale jiná, 

a proto není vţdycky způsob tohoto "ozřejmování" totoţný. V obyčejném sdělení řeč 

něco vykazuje, jindy, například u prosby, jde také o ozřejmování řeči, ale uţ ne ve 

vykazovacím způsobu.  

Řeč jakoţto nechávání vidět má nejčastěji formu mluvenou - “hlasové ozvučení 

ve slovech”.
25

 Takový zvuk, jenţ je vytvořený naším hlasem, ve kterém je něco viděno, 

neboli který nechává něco vidět, zjevovat se. A jelikoţ λόγος má tu funkci vykazování 

(tzn., nechává něco vidět), můţe mít strukturní formu synthésis. Heidegger uvádí 

zajímavé vysvětlení pojmu "syntézy". Syntéza znamená volně shrnutí nebo spojování. 

V řečtině také skládání nebo věta. Je to sloţenina ze syn- a odvozeniny od títhēmi, coţ 

se překládá jako kladu, skládám. V případě řeči synthésa neznamená spojování představ 

či jiných psychických pochodů, které mohou vést k nějakému problému, kdy se takové 

svazky představ, které jsou pouze v nás a jsou něčím vnitřním, ztotoţní s tím fyzickým, 

které je vně; syn- v tomto případě má význam pouze toho, co nechává vidět s něčím 

"spolu" něco jako něco. 

Logos jakoţto nechávající vidět má tu výsadu být pravdivý, nebo nepravdivý. 

Nesmíme se tady nechat zmást pojmem pravdy jako "shody". Domněnka shody není 

vůbec v pojmu aletheia tím výchozím. "Být pravdivý" pro řecké λόγος znamená 

vyjmout jsoucno, o kterém se mluví, v legein jako apofainesthai ze skrytosti a nechat ho 

vidět jako neskryté, tedy jej odkrýt. "Být nepravdivý" zde tak logicky znamená, ţe 

nechává neodkryté, klame v podobě zakrývání. Představit si to lze jako postavení 

něčeho před to, co by mělo být viděno a nechat to vidět zkresleně, vydávat to za něco, 

čím to není. 

Logos nelze přisuzovat primárně pouze „pravdě“, a to proto, ţe logos je pouze 

jedním ze způsobů „jak nechat vidět“. A stejně tak pravdu nemůţeme přivlastňovat 

soudu, neboť to by znamenalo, ţe jsme nesprávně pochopili řecký pojem pravdy. 

V řečtině totiţ původně „pravdivá“ znamenalo aisthésis, tedy smyslové vnímání. A 

vnímání můţe být pravdivé vţdy, je-li ono vnímání – aisthésis – zaměřeno na svá ídia, 

na své skrze a pro ni přístupné jsoucno. Tedy zaměříme-li naše vnímání v daném 
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okamţiku pouze a jenom na vnímání například barvy předmětu, na vidění barvy, 

nemůţe být pravda ve smyslu aisthésis nepravá. A Heidegger vše shrnuje. Viděním se 

nám zpřístupňují vţdy barvy a slyšením vţdy zvuky. „Pravdivé“ je tak 

v nejpůvodnějším významu pouze odkrývající a takové je noein, které nemůţe nikdy 

zakrývat. Heidegger jej vysvětluje jako „prosté pohlíţející postřehování nejjednodušších 

bytostných určení jsoucna jako takového.“
26

 Avšak přestoţe nemůţe nikdy být 

nepravdivé, protoţe nemá tu schopnost zakrývat, ţe nedosáhne přiměřeného přístupu, 

stane se tak, ţe nic nepostřehuje – agnoein. 

O vnímání píše také Platon ve spise Theaitetos. V dialogu Sókratés a Theaitetos 

řeší otázku, zda je vědění totéţ co vnímání.
27

 Mylně bychom se mohli domnívat, ţe 

vnímání jakoţto vědění je vţdy pravdivé. Podle Platóna je nutné rozlišovat dva pojmy. 

Vnímání a vnímané. Oboje vzniká z pohybu buď činného, nebo trpného. Vnímání 

„vzniká a se rodí ve spojení s věcí vnímanou.“
28

 Vnímaným jsou vjemy, které uţ zvlášť 

nazýváme na příklad vidění, slyšení, ţádostivost a další. Naproti tomu Aristotelés píše, 

ţe předmětem vnímání  nebo myšlení je jsoucno. Vědění a vnímání dělí dle působení k 

předmětům na moţné a skutečné.  

„Vnímavá a poznávací mohutnost duše jest v moţnosti totoţná s předměty, tato s 

předmětem poznání čili vědění, ona s předmětem vnímání. To pak jsou nutně buď věci 

samy, nebo jejich tvary. Ale věci samy to být nemohou; neboť v duši není kámen, nýbrţ 

jen jeho tvar.“
29

 

Tak není moţné, abychom poznávali a chápali bez vnímání, protoţe pokud uţ 

myslíme, vţdy máme v hlavě uţ představu toho myšleného, která je jakýmsi vjemem, 

pouze bez hmoty.
30

 

To, co má vyloţeně moţnost zakrývání, je něco, co nemá formu nechávání vidět, 

ale naopak se vţdy odvolává ve svém vykazování k něčemu jinému a tím nechává vidět 

něco jako něco. S touto syntetickou strukturou však převezme i tu moţnost zakrývání. 

Opakem takového zakrývání je „pravda soudu“, kterou lze pochopit prostě řečeno jako 
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takovou „pravdivější pravdu“, ze kterého vzniká „vícenásobně fundovaný fenomén 

pravdy“.
31

 Heidegger na konci části o logu poznamenává, ţe právě a pouze na základě 

správného porozumění řeckého pojmu pravdy lze pochopit „nauku o idejích“ jako 

filosofické poznání. Coţ podle něj nezvládl ani realismus ani idealismus, které oba se o 

toto poznání snaţily v první řadě. 

Co vše tedy můţe správně znamenat pojem λόγος? Za prvé a patrně také 

nejpodstatněji nechává λόγος vidět či pojímat jsoucno, tedy můţe znamenat rozum, 

schopnost pojmů. Zároveň můţe být λόγος i základ, důvod nebo ratio, protoţe jej lze 

pouţívat jak ve významu λέγειν a současně λεγόμενον – ukázané jako takové, coţ je 

vlastně ύποχείμενον. To znamená to, co je tím základním pro vyslovování jsoucna. 

Poslední význam můţe λόγος získat tehdy, kdyţ se to, co oslovujeme jako něco, 

stane viditelným ve vztahu sebe k něčemu dalšímu. V té své „vztaţenosti“ se stává 

odkrytým. Tak dostává λόγος i význam vztahu a poměru. 

 

b) Rozumění 

S řečí jistojistě souvisí rozumění. Heidegger se tomuto pojmu věnuje v první 

části své knihy v kapitole páté nazvané „Bytí tu“ jako rozumění. Z hlediska bakalářské 

práce je účelné shrnout pouze to nejpodstatnější. 

Stejně jako je bytí zaloţeno v rozpoloţení, tak má svůj základ i v rozumění. A 

rozpoloţení má vţdycky své porozumění. Rozumění můţe být jedním ze způsobů bytí 

pobytu a vţdy si s sebou nese určitou naladěnost. Pak jej (rozumění) lze chápat ve 

smyslu jednoho moţného druhu našeho poznání. Tehdy je vzniklé z prvotního 

rozumění, které se podílí na utváření bytí našeho ‚tu’. Co znamená, ţe existující pobyt je 

‚tu’? ‚Tu’ se přímo týká toho pobytu. Je to jeho ‚tu’. K pochopení nejlépe poslouţí 

přímo Heideggerova slova: „svět je „tu“; jeho ‚bytí tu’ je ‚bytí ve’“.
32

 „Bytí ve“ je tedy 

zároveň „bytí tu“. A to je tím, „kvůli čemu“ pobyt je. V tom „kvůli čemu“ se otevírá 

existující „bytí ve světě“ a ta odemčenost se nazývá právě rozumění. My jsme tak 

schopni rozumět „kvůli čemu“ je nebo se děje to či ono. Tím je takovéto rozumění 

význačné významné. 

                                                 
31

  Heidegger, M. Bytí a čas, s. 51. 

32
  Tamtéţ, s. 174. 



35 

 

 

My běţně pojímáme slovo rozumět jako být s něčím srozuměn, něco být s to 

zmoci nebo moci. Ale my nejsme v rozumění schopni „něčeho“, ale v rozumění spočívá 

bytí jako existování. To, ţe způsob bytí pobytu má dovoleno zde moci být, je umoţněno 

právě díky rozumění. Důleţité je vědět, ţe pobyt není ţádné „výskytové jsoucno“ 

s vlastností „něco moci“, ale v první řadě je bytím možnosti. Pobyt je tím, čím můţe být 

v jeho moţnostech. Zahrnuje veškeré obstarávání světa, starání se o druhé a současně i 

ono moci být kvůli sobě samému. 

 

c) Výklad 

Částí navazující na „‚Bytí tu’ jako rozumění“ je „Rozumění a výklad“. Zde 

Heidegger píše o rozvinutém rozumění, kterým je výklad. Výkladem si rozumění 

rozuměním osvojuje to, čemu rozumí. Opět to znamená, ţe se v něm rozumění nestává 

něčím jiným, ale stává se samo sebou. Výklad je stále jeho součástí, avšak není tím, 

skrze nějţ bychom se k rozumění dobírali. Pomocí výkladu se probíráme moţnostmi, 

které nám dává k rozpracování rozumění. 

V obou těchto částech je pracováno, ač nevýslovně, s řečí. Rozumění, výklad i 

„bytí tu“ se jí týkají. „‚Bytí tu’ a řeč. Jazyk“ se uţ řeči věnují příměji. „Existenciálně-

ontologický fundament jazyka je řeč.“
33

 Tedy řeč má svůj bytostný základ v jazyce. Řeč 

je vysloveným rozuměním. Srozumitelnost nad nějakou věcí předáváme dál pomocí 

řeči. Je vţdy součástí výkladu i výpovědi. Co řeč ve výkladu artikuluje, je nějaký smysl. 

To, co se rozvrhuje v artikulaci řeči, se nazývá významový celek, který má v sobě ještě 

další jednotlivé významy mající vţdy smysl jako to, co je artikulací toho, co je 

artikulovatelné. Řeč musí mít podle Heideggera „světský způsob bytí“. Jako řeč k nám 

promlouvá naladěná srozumitelnost „bytí ve světě“. Srozumitelnost přichází ke slovu ve 

významovém celku. Význam nachází slov. Jazyk je vyslovenou řečí. Tvoří soubor slov 

a tento soubor je právě tím vlastním „světským“ bytím řeči. 

 

d) Řeči 

Výraz „řeči“ Heidegger uţívá ve významu pozitivního jevu vytvářejícího způsob 
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bytí, jaký má rozumění, a výklad kaţdodenního pobytu. Řeč, jak uţ víme, je jazykem a 

promlouvá slovem (alespoň artikulovaná) a protoţe je jiţ vyslovená, obsahuje v sobě 

porozumění a výklad. V jazyce, respektive v tom, co je jiţ vysloveno, uţ je vyloţeno i 

porozumění pobytu. Ta vyloţenost má rovněţ charakter pobytu, stejně jako jazyk, a 

tudíţ není pouze „něčím vyskytujícím se“. Většinou je oné vyloţenosti pobyt vydán. 

Právě vyloţenost je tou, která řídí moţnosti rozumění a rozpoloţení. Rozumění tomu 

„odemčenému světu“ je obsaţeno ve vyslovenosti, která mimo něj zachovává i 

rozumění spolupobytu, tedy pobytu těch druhých i svému vlastnímu, totiţ onomu „bytí 

ve“. 

Heidegger se zabývá otázkou, jaký je existenciální způsob bytí vyslovené a 

vyslovující se řeči. Pakliţe řeč není ničím výskytovým, jaké má bytí a co její bytí 

vypovídá o kaţdodenním způsobu bytí pobytu? 

Ve vyslovující se řeči nalézáme sdílení. Řeč má uţ ze svého bytí tendence 

k tomu, ţe poslouchajícím umoţňuje podílet se na odemčeném bytí. A to k tomu, o čem 

je řeč. Avšak toto rozumějící bytí k tomu, o čem je řeč, si běţně poslouchající nemusí 

osvojit, neboť mluvený jazyk obsahuje průměrnou srozumitelnost, díky které je s to 

sdělovanému zcela rozumět. Poslouchá říkané jako takové a v tom uţ není příliš 

obsaţeno rozumění jsoucnu, které je předmětem sdělení. Tedy průměrnou 

srozumitelností se v rozumění míní to, ţe my slyšíme říkané jako takové, jaké je, ale 

pouze přibliţně jsme schopni v danou chvíli porozumět tomu „o čem“. Nahlíţíme totéţ 

ve stejné průměrnosti. 
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Kapitola III Komparace 

 

Podobným úkolem porovnání tří výše uvedených koncepcí řeči se ve své eseji s 

názvem Úkol hermeneutiky
34

 zabýval Paul Ricoeur. Velice dobře zde srovnává 

Heideggera s Gadamérem a ukazuje, ţe jednou z důleţitých současných 

hermeneutických analýz bytí je problematika jazyka. Hermeneutika nabývá na 

významu, protoţe navazuje na Platóna a ukazuje, ţe smysl řeči jako smyslu bytí se 

projevuje v aktu filosofického tázání.  

Heidegger pojal hermeneutiku jakoţto ústředí metodu fenomenologie a díky ní 

interpretoval rozumění bytí. Podle Gadamera je hlavním přínosemd hermeneutiky její 

otevřenost k tázání. Porozumět ostatním lidem i naší dějinné tradici jsme s to, pouze 

pokud nejprve rozumíme tomu, nač se táţeme. Z těchto důvodu je hermeneutika tak 

spjatá právě s řečí, která je sevřena v tázání a bytí. 

Rocoeur se mimo jiné zabývá Heideggerovou interpretací problému řeči a 

Gadamerovou hermeneutickou filosofií. V eseji pojednává o široké oblasti řeči. Podle 

něj právě rodící se nová obecná hermeneutika dala moţnost přetvořit náhled na 

rozumění jako na způsob bytí a to ve smyslu toho, jak jsme a jak se vztahujeme 

k ostatním bytostem a k našemu bytí. Ricouer vysvětluje vztah hermeneutiky k řeči 

jedinečným rysem všech jazyků, kterým je nutnost kontextu. Slova mají často více 

významů, o kterých lze uvaţovat právě v okamţiku, kdy je vyjmeme z kontextu daného 

sdělení. Kontextu je třeba, abychom vzájemně rozuměli konkrétnímu uţití slov a jejich 

významu. Na základě toho vznikne vztah porozumění mezi mluvčím a posluchačem. 

Podle Ricoeura Heidegger uţ v začátku Bytí a čas spojuje otázku po bytí s otázkou po 

Auslegung čili výkladu. Jednotně řečeno – hledáme smysl bytí. Tázání je v předběhu 

před samotným poznáním. Tázání ovlivňuje i způsob, jakým se setkáváme s bytím a jak 

ho nahlíţíme. Ústředním pojmem v díle Bytí a čas je „pobyt“, tedy bytí tu. Právě 

„pobyt“ je místem, kterým přichází ta otázka po bytí, v pobytu se táţeme, v něm 

dochází ke zjevování. Rozumí bytí a obsahuje i předporozumění bytí. Hermeneutika se 

chce dostat na samotný základ bytí jazyka. Zamýšlí odhalit smysl řeči. 
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Ricoeur si všímá pozoruhodného jevu, ţe v Bytí a čas Heidegger úplně odděluje 

porozumění od komunikace s druhými. Heidegger spojuje problém porozumění 

výhradně se vztahem k mé situaci, tedy „porozumění mému místu v bytí“.
35

 Protoţe 

podle Heideggera jsme lépe obeznámeni s přírodními fenomény ve formě výskytu, neţ 

s druhými lidmi či sami se sebou, ontologii porozumění pojímá předně z bytí ve, nikoliv 

bytí spolu. Tím je vyjasněno, proč se porozumění týká výsostně našeho místa ve a ne 

našeho spolubytí s. Porozumění je spjato s bytím ve světě. A ačkoliv si při poznávání 

samozřejmě stavíme věci, objekty před sebe (i druhé), předchází tomu vţdy právě ono 

místo ve a naše bytí ve světě. To určuje jakoby náladu celé situace tím, ţe se díky němu 

ocitáme v nějakém místě ve světě, které má pro náš vztah s veškerým ostatním z řad 

objektů jakýsi určující ráz. Vţdy je kaţdopádně před poznáním bytí ve. Po poznávání 

následuje rozumění. Rozumění je spjato s moţností. Tedy kdyţ něco nazíráme, snaţíme 

se zorientovat a posléze pochopit moţnost jak být, ne fakt, ţe něco uţ tak či onak je. 

V kaţdém textu nebo promluvě musíme nacházet moţnost bytí, které se dané sdělení 

týká. Heidegger rozumění popisuje jako „rozvrhování v předchůdné vrţenosti“.
36

 Podle 

„rozvrhu“ určujeme moţnosti buď – anebo. A k rozvrhování a rozhodování o 

moţnostech dojdeme na základě toho, ţe jsme uţ předem ve světě a jsme nějak 

naladěni. Po rozumění následuje interpretace, tedy výklad porozuměného. Takový 

výklad je rozvinutým rozuměním ve smyslu toho, ţe ve výkladu nejde o nic jiného, neţ 

ţe se rozumění stává sebou samým.  

V posouzení odlišností u tří zpracovávaných filosofů se neobjevuje mnoho 

rozporů. Postřehnutelná je podobnost v nejzákladnějším náhledu na věc, které si lze 

všimnout uţ v začátcích jednotlivých děl. Tím samozřejmě vůbec nelze říct, ţe by se 

autoři scházeli v názorech a v jejich tvrzeních by nebyla znatelná diference.  

Heidegger dle mého názoru věnoval více prostoru neţ Gadamer a Lévinas 

vytvoření neologismů, jejichţ prostřednictvím se čtenář lépe orientuje ve filosofickém 

textu. Záleţí mu na správném pochopení jednotlivých pojmů, které uţívá pro objasnění 

problematiky řeči a více se soustředí na nuance, které se u podobných významů 

objevují. Nejvíce se koncentruje na pojem logos a bytí, které se nachází v různých 
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spojeních, a proto není snadné jim bezchybně porozumět.  

Tak se Heidegger i Lévinas vyznačují častým pouţíváním mnoha nových slov a 

pojmenování. Heidegger pro vyjádření všeho, co chtěl v Bytí a čas vyloţit, musel uvést 

do filosofie pojmy a spojení jako předporozumění, vztaţenost, naladěnost, odemčenost 

nebo bytí tu, bytí moţnosti a řadu dalších. Lévinas zase pojmem Druhý, kterým vnesl 

do úvah o bytí, řeči a spolubytí něco nového. Lévinas se navíc od ostatních dvou 

vzdaluje svým specifickým přístupem v nazírání celé problematiky. To je ostatně 

zřejmé uţ na pojmech, které uţívá. Například zmíněný Druhý, Touha nebo v přístupu 

k času a nekonečnu. Všichni tři se však shodují na tom nejzákladnějším, ţe řeč se 

uskutečňuje aţ v rozhovoru. Heidegger toto nazval jako zpřístupňování druhým, 

Gadamer napsal, ţe mluvení se naplňuje aţ v mluvení samém a Lévinas toto potvrzuje 

svým Druhým. Ţe to není jediný soulad v jejich myšlenkách, dokazují i názory na 

poznávání světa a utváření způsobu setkávání se se světem, které se, shodně podle nich, 

odehrávají v řeči. Podle všech je téţ jasné, ţe řeč by neměla význam, pokud by se 

nedostala ven z naší duše, našeho rozvaţování. 

Další paralely jsou často v uţití podobných výrazů. Heidegger je stejného názoru 

jako Lévinas, totiţ ţe porozumění otevírá horizont, ve kterém se nám teprve ukazují 

předměty. To velmi připomíná Heideggerovo otevřeno nebo horizont – krajinu řeči. 

Podobnost se nachází i u Heideggerova pojetí loga jakoţto nechávajícího vidět, 

které má výsadu být pravdivé, nebo nepravdivé a u Gadamera, který popisuje podobnou 

kolizi a to sice střet uţitečného a škodlivého. Uţitečné je podle něj snahou o dosaţení 

dobra, tedy toho uţitečného, kterým je pak v širším náhledu myšlení na budoucnost. 

Lévinas se také věnuje na několika málo stranách Pravdě, ovšem zde uţ nelze snadno 

zaznamenat podobné raţení jako u Heideggera. Lévinasův přístup je sloţitější a 

koresponduje s mnoha jinými vztahy. Avšak alespoň první dvě tvrzení smíme shrnout 

v závěr, ţe řeč a porozumění nám dávají tu moţnost vybrat si mezi pravdou a lţí a oboje 

na základě svých rozumových schopností pouţít.  

Analogie významů se ukazuje v Gadamerově představě mluveného – říkaného 

před sebou, které je vlastně Lévinasovým vystoupením a hleděním na věc z distance.  

Avšak u Gadamera jako jediného jsme byli seznámeni s jeho osobním míněním 

toho, co nám mimo jiné řeč přináší. A to, ţe jako myslící rozumem vybavené bytosti 

dokáţeme sdílet svět bez vraţd a jedině komunikací udrţíme společenský ţivot (díky 
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mínění společného). Gadamer také více neţ ostatní vychází z tezí starších filosofů a 

mnohdy spojuje svoje smýšlení o řeči s ostatními autory.  
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Závěr 

 

V dějinách filosofie se objevovaly a objevují rozličná stanoviska k původu řeči. 

Některá vychází z křesťanské tradice, některá z vědeckého poznání a mnohá jiná 

z filosofických tázání a světonázorů. Ve filosofickém pojetí řeči však hraje snad 

nejdůleţitější roli její uchopování. Pro bytí člověka a jeho místo na zemi jsou veškeré 

výkony jako poznávání, vědění, porozumění sobě i světu sice nevědomou, avšak 

podstatnou aktivitou. V řeči se odehrává vše, co se týká lidské duše, ba i celého 

lidského ţivota. Řečí se odlišujeme od zvířat, pomocí ní se naplňuje naše poznání skrze 

otázky a odpovědi. A bez filosofie, která se takovou problematikou hledání a tázání se 

zabývá, by z řeči vůbec nebylo moţné odhalit smysl bytí. Toto je důleţité si uvědomit. 

A ačkoliv je celá řada myslitelů, kteří svůj zájem upřeli k tomuto fenoménu lidského 

bytí, ţádnému z nich se nepodařilo otázku po řeči zcela rozřešit. 

Nejdůleţitějším slovem, které se s řečí a jejím původním významem v řecké 

filosofii pojí, je starořecké λόγος. Z něj se rozvinula řada významů, které s ním souvisí. 

Kromě řeči je to právě „sbírání“ (legetai), které lze převést na poznávání. Také zákon či 

pravidlo nesoucí s sebou pojící element bytí; tak a především je řeč jako jednotící prvek 

nás všech. Je předpokladem porozumění bytí ve všech rovinách ţivota.  

Pokus konečně zhodnotit a porovnat tři vybrané autory se neukázal být snadným 

úkolem, jelikoţ téma řeči se rozkládá do různých souvislostí a vazeb na ostatní 

filosofická témata. Obdobu myšlenek jsem často nacházela v Heideggerovi a 

Gadamerovi. Lévinas pro mě představoval zpravidla samostatnou cestu vytyčenou jeho 

osobitým přístupem. A ačkoliv jsem v komparaci tří velkých filosofů, jakými 

Heidegger, Gadamer a Lévinas jsou, nepředpokládala tak velké odlišnosti, přesto jsou 

značné. Za nejpřínosnější povaţuji především filosofickou práci Martina Heideggera, 

který se obšírně celou problematikou zabýval a řadu čtenářů i myslitelů mohl svými díly 

ovlivnit. Lze jej pokládat za nejvíce inspirujícího filosofa v celé moderní filosofii 20. 

století.  
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