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Souhrn 

 Tato práce se zaměřuje na filosofii Emmanuela Lévinase s důrazem na její etický 

aspekt a srovnává ji s fundamentální ontologií Martina Heideggera. Jako základ 

tohoto porovnání byla zvolena Lévinasova díla Totalita a nekonečno a Autrement 

qu´être ou au-delà de l´essence, ve kterém již autor usiluje o úplné vymezení se vůči 

ontologii a Heideggerovo dílo Bytí a čas. Diplomová práce se odvolává na 

konstitutivní prvky Lévinasovy etiky – morální požadavek nezabiješ, setkání 

se zranitelnou Tváří Druhého a přijetí odpovědnosti. V této souvislosti pojednává 

také o smyslu konečnosti v lidském životě. Tyto úvahy porovnává s ontologickými 

východisky Martina Heideggera. Pojednává o strukturních momentech pobytu, jeho 

bytí ve světě a o bytí k smrti. Tyto koncepty konfrontuje s Lévinasovými etickými 

požadavky, s myšlenkou být pro druhého či s fenoménem plodnosti. Pokouší se 

vyzdvihnout případná etická východiska, která by mohla být přínosná pro řešení 

lidských utrpení ve skutečném životě. V kontextu konečnosti diplomová práce 

stručně pojednává o pojetí času v díle obou filosofů. 

Klíčová slova: Emmanuel Lévinas, Martin Heidegger, Tvář Druhého, Pobyt, 

odpovědnost, zranitelnost 



 

 

Abstract 

 This thesis concentrates on the philosophy of Emmanuel Lévinas with special 

emphasis on ethical aspect and compares it with the fundamental ontology of Martin 

Heidegger. Lévinas´s work entitled Totalita a nekonečno and another significant 

work of this author Autrement qu´être ou au- delà de l´essence, which already aims 

to absolutely deliminate in relation to ontology and Heidegger´s work Bytí a čas has 

been used as a base of this comparison. The thesis refers to constitutinal elements of 

his ethics – moral requirement don´t kill, meeting vulnerable Face of the Other and 

acceptance of responsibility. The thesis also discusses meaning of the finite in 

human life. These assumptions compares with prerequisites of fundamental 

ontology. These concepts are confronted with the ethical requirements by Levinas, 

with the thinking to exist for the Other or with the phenomenon of fertility. It 

attempts to highlight possible ethical outcomes which could be beneficial as 

remedies for human distress in real life. In the final chapter of this thesis there is a 

brief comparison of the view of time in the work of both philosophers. 

Keywords: Emmanuel Lévinas, Martin Heidegger, Face of the Other, Dasein, 

responsibility, vulnerability 
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ÚVOD 

 Cílem, který si tato práce klade, je nahlédnout myšlení dvou filosofů, Emmanuela 

Lévinase a Martina Heideggera v rámci jeho díla Bytí a čas. Jak napovídá název 

diplomové práce, půjde především o otázky týkající se člověka jako bytosti žijící ve 

světě s druhými a tento svět i se všemi jeho nesnázemi prožívající.  

 Již v samotném názvu se skrývá jisté úskalí, nicméně chce poukázat na dva 

základní momenty. Zaprvé je to ta domněnka, že skrze druhého si mohu uvědomit 

svoji konečnost a také to, že zranitelnost druhého je v určitém smyslu také mou 

zranitelností a to nejenom jako bytosti (stejného) lidského rodu, ale především jako 

člověka, kterému druhý umřel.  

 A zadruhé myšlenka, že vyrovnání se s konečností lidského života je 

problematické především ve vztahu ke konečnosti druhých, neboť je to právě ona, 

kterou prožíváme a nikoliv naše vlastní, jež pro nás existuje pouze v modu 

neustálého přibližování. I s tou bychom se nicméně ve svém životě měli vyrovnat. 

Rovněž bychom chtěli poukázat na to, že lidská konečnost dává smysl teprve ve 

vztahu k bytí druhých. 

 V tomto kontextu budeme usilovat o přiblížení Heideggerova pojetí bytí k smrti, 

které budeme konfrontovat s Lévinasovým konceptem, který bychom mohli nazvat 

bytím pro Druhého či bytím k životu. Přes toto všechno by práce ráda skrze 

konečnost hovořila o nekonečnu1, která je důležitým prvkem Lévinasovy filosofie. 

 Myslíme, že nejdůležitější otázkou a zároveň největším problémem je to, zda 

vůbec lze, těmto myslitelům položit stejnou otázku nebo spíše zda je vůbec možné, 

aby se jejich myšlení střetla a mohla si tak být rovnocennými partnery, hledajícími 

odpověď na stejně pochopenou otázku.  S ohledem na východiska jejich myšlení a 

na směry, které je ovlivňují, si totiž otázku po lidské existenci pokládá každý z nich 

zcela jinak a implicitně tedy přepokládají i jinou odpověď. Poukazujeme zde na 

ontologickou otázku Heideggerovu a na etické tázání Lévinasovo. 

                                                
1
 „Obsahovat víc než je možné pojmout – to znamená v každém okamžiku prolamovat rámce myšlených 

obsahů, překračovat bariéry imanence, ovšem tak, aby se tento sestup do bytí znovu neredukoval na 

pojem sestupu.“  LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 14. 
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 Věříme však, že i přes tuto, byť propastnou rozdílnost, lze v jejich myšlení nalézt 

smysluplnou odpověď (či spíše cestu k odpovědi) nejenom na otázku po bytí (kterou 

si klade Heidegger), ale i na otázky směřující spíše k samotnému smyslu lidského 

života co do jeho významu vzhledem k bytí ostatních, zvláště ve vztahu tváří v tvář 

(jak je tomu ve filosofii Emmanuela Lévinase), nikoliv bok po boku. Tato rozdílnost 

by naopak mohla být pro práci obohacující, neboť může nabídnout širší pohled na 

danou problematiku a různost hledisek. Pokusíme se vytvořit smysluplný celek 

respektující jinakost obou autorů, kteří se pokoušejí odhalit cosi podstatného o 

lidské existenci, a poukážeme na možná východiska, která by mohla být užitečná 

dnes žijícímu a tázajícímu se člověku.  

 Načrtneme tak Lévinasovo pojetí člověka, především v situacích, kde je člověk 

vyzván, aby se odhalil jako bytost etická, a které se týkají setkání s Tváří Druhého, 

nemožnosti druhého člověka zabít či přijetí odpovědnosti. S ohledem na to, že 

některé analogie jsou zřetelnější, jiné naopak nejsou zřetelné či vůbec neexistují, se 

pokusíme vytvořit jistou paralelu s Heideggerovu představou lidské existence, 

kterou nazývá Dasein. V jejích základních strukturních momentech se nám ukáže 

existující bytost zapletená do každodennosti, která má ovšem možnost zaslechnout 

mlčenlivou výtku svého svědomí a pokusit se existovat autenticky. V poslední 

kapitole poukážeme na pojem času u obou myslitelů, který je neoddělitelnou 

součástí lidské existence a jejím významným určovatelem. 

 S ohledem na jinakost obou autorů se pokusíme zůstat objektivními pozorovateli 

jejich dialogu, snažíce se neuzavřít do totality odpovědi, ze které by nutně muselo 

být zřejmé, že byla formulována předem. Po vzoru fenomenologické metody se 

rovněž pokusíme vyhnout předsudkům a budeme vedeni snahou najít v sobě 

otevřenost pro otázky obou filosofů2. Budeme se snažit vyvarovat se samoúčelnému 

hledání rozdílů a vyzdvihování kontrastů, které by obraz člověka spíše rozostřovaly.  

 Našimi východisky budou především  Lévinasova díla „Totalita a nekonečno“, 

„Čas a jiné“Heideggerovo „Bytí a čas“ (jakkoliv je sám autor považuje za jakousi 

pouhou zastávku na své filosofické cestě a později je rozvíjí a překonává). Promluvit 

necháme rovněž neontologický jazyk Lévinasova druhého zásadního díla 

                                                
2
 „Nejde o to přijímat či odmítat jisté filosofy, nýbrž o to, zda v sobě nalezneme místo pro jejich 

tázání.“MICHÁLEK, Jiří. Údiv a zdrženlivost. Praha: Oikúmené, 1999, s. 14. 
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„Autrement quʻ être ou au-delà de l´essence“. Užitečným vodítkem nám k tomu 

bude kniha Tomáš Tatranského „Lévinas a metafyzika“, kde autor poukazuje na 

zajímavé problémy. Za inspirativní považujeme rovněž knihu Bernardha Caspera 

„Míra lidství“, či publikaci „Časovost a smrtelnost“. Budeme vycházet také 

z kapitol díla „En découvrant l´existence avec Husserl et Heidegger“ a další 

literatury, která nám bude spolehlivým partnerem na klikaté cestě při pokusu o 

hledání člověka. 



13 

 

1. EMMANUEL LÉVINAS 

 1.1 Ontologie jako vzdání se Touhy 

 Metafysika3, která je Lévinasovi etikou, je podle něho spjata s Touhou. Obrací se 

totiž k jinde, k Jinému (l´Autre), k něčemu co nevidíme a neznáme. To, po čem 

toužíme, nám stále jakoby uniká a právě v tomto ztrácení se, spočívá síla a význam 

Touhy (désir), která stojí oproti potřebě (besoin), která se naplňuje a znovu 

vyprazdňuje podle rytmu, který ji ovládá. „Metafysická touha míří k něčemu úplně 

jinému, k absolutně jinému.“4 Touha5 již ze své povahy nemůže být nikdy naplněna, 

nezná a nemůže poznat to, po čem touží. „Metafysická touha netouží po návratu, 

neboť je touhou po zemi, kde jsme se vůbec nenarodili. Po zemi, jež je cizí každé 

přirozenosti, která nikdy nebyla naší vlastí a kam se nikdy nedopravíme.“6 Lévinas 

touhu srovnává s dobrotou7, která koná pro konání samo, aniž by očekávala něco 

nazpět. Touha je takto živena vzdáleností, absolutní jinakostí, kterou nepředjímá. 

Touha je tedy jistou inadekvací, ne rozporem, ale nejistotou, nebo spíše jistotou 

nemožnosti procesu adekvace, neboť o vytouženém nemáme žádnou ideu. Lévinas 

tu hovoří o jinakosti Druhého a jinakosti Nejvyššího. 

Metafysická touha je trans-ascendencí (trans-ascendance). Metafysik a Jiné netvoří 

systém, který by byl viditelný zvenčí a ničil by jinakost Jiného. Já musí v tomto 

vztahu zůstat identitou par excellence. Jiný není jiný vůči Stejnému, je jiný ze své 

podstaty, neomezuje Stejného, protože tak by se stával rovněž Stejným. Pokud jsem 

druhého schopen vnímat jako absolutně jiného, stává se Druhým (Autrui). 

                                                
3
 „Lévinas také říká: metafyzika - toť touha zemřít pro neviditelné.“ PETŘÍČEK , Miroslav. Úvod do 

současné filosofie. Praha: Herrmann & synové, 1997, s. 157. V distanci k Druhému, který je absolutně 

Jiným, vyjadřuji také jeho charakter nepostihnutelnosti, neuchopitelnosti smysly. 
4
 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 19. 

5
 „Touha po Jiném, metafyzická touha, tedy prolamuje meze husserlovské intencionality a jeho 

fenomenologie.“ PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann &  synové, 1997, s. 

154. 
6
 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 20. 

7
 „Právě toto věčné odkládání hodinky zrady – neměřitelný rozdíl mezi člověkem a ne-člověkem – 

předpokládá nezištnost dobroty, touhu po absolutně Jiném čili vznešenost, dimenzi metafysiky.“ Tamtéž, 

s. 21. 
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1.2 Jinak než být (l´autrement qu´être) 

 V díle Autrement qu´être ou au-delà de l´essence, které můžeme do češtiny 

přeložit jako Jinak než být aneb za hranicemi esence Lévinasovi jde o naprosté 

oproštění se od ontologie. V úvodu této knihy vysvětluje své netradiční chápání 

pojmu esence. Chápe jej jako bytí odlišné od jsoucna jako jakýsi proces či událost 

bytí a pro tradiční pojem esence nabízí užití pojmu eidos, nature nebo quiddité. O 

٫jinak než býtʻ Lévinas hovoří jako o roztříštění osudu, který panuje v esenci, jejíž 

jednotlivé části, navzdory jejich rozmanitosti, náleží jedny druhým. Je to pokus, 

který se odehrává za Svobodou, která je přerušením nadvlády války a hmoty, která 

ale nicméně nachází své místo stále v čase a v historii.8 

 Lévinas dále rozlišuje mezi slovními spojeními ٫být jinakʻ (être autrement), které 

je součástí jazyka ontologie a vymezujeme je v protikladu k ne-bytí rozvíjejíce 

spekulativní dialektiku, a ٫jinak než býtʻ (l´autrement qu´être), jež překračuje i 

dvojakost bytí a nebytí a není žádnou alternativou bytí či nebytí. ٫Být jinakʼ 

poukazuje k prázdnotě, jež se prohlubuje či znovu naplňuje neurčitým a neosobním 

bytím. Obrací nás rovněž k obrazu skutečnosti, která počítá, spíše než že by 

přihlížela k jednotlivému. Poukazuje na nebytí, které je znovu naplňováno bytím a 

tak zaplňuje právě uvolněné místo dalšímu jsoucímu. Bytí a nebytí se tak 

spoluurčují z této své vzájemnosti. Smrt jedince je zde nevýznamná, neboť nijak 

neovlivní (či spíše neohrozí) totalitu bytí. Lévinas poukazuje na to, že v tomto 

kontextu je smrtelné bytí jakousi pouhou ironií pro mě samého. Lidský život ani 

smrt zde příliš neváží. Oproti tomu „jinak než být“, které se děje ٫zaʻ (l´au-delà) 

hranicí esence chce vyjádřit odlišnost možnosti transcendence, která odděluje bytí 

od nicoty.9  

 Bytí je podle Lévinase jakousi hmotnou zainteresovaností. Označuje ji za jakýsi 

conatus jsoucího, který nachází své vyjádření v egoismu, v boji jednoho proti 

druhému. Válka je podle něho výrazem zainteresovanosti v bytí.10 

                                                
8
 LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au-delà de l´essence. Paris: Librairie Genérale Française, 

2008. s. 20. 
9
 Tamtéž, s.14. 

10
 Tamtéž, s. 15. 
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 Tuto hmotnou zainteresovanost vyjadřuje Lévinas pojmem ʼ il y aʻ11 které je mu 

vyloučeným třetím, či jakýmsi tichým šumem, který, i kdyby nic jiného nebylo, stále 

trvá. ٫Il y aʻ je vyjádřením neosobního. Rozumí mu jako tichému šelestu bytí, který 

přirovnává k šumu oceánu v lastuře, jako plné prázdnotě. Lidská bytost se má podle 

něho tomuto bytí vymanit. Sesadit se z povýšeného trůnu suverénního bytí člověk 

může navázáním vztahu k Druhému, převzetím odpovědnosti. O tomto sesazení 

hovoří Lévinas jako o neza-inter-esovanosti, úniku ze zaujetí vlastním bytím (dés-

intér-essement).12 

 Podle Lévinase jde o to zkusit myslet možnost vytržení z esence. Nevíme ovšem, 

kam se potom obrátit, kam směřovat, čím se nechat vést. Toto vytržení zpochybňuje 

dokonce samu otázku ٫kam?ʼ, neboť neodkazuje k žádnému místu, k žádnému 

ontologickému rozvrhu. Podle Lévinase odkazuje k subjektivitě nebo k lidskosti, 

které nechtějí být připoutané k esenci, ke mně samému. Člověk je pro něj 

jedinečnost vyprošťující se z esence. Jedinečnost mimo veškerá srovnání, která 

nenachází klid v sobě samé, časově se se sebou neshoduje. Je zneklidněna. 

Jedinečnost, jejíž vně sebe je ne-lhostejností (non-indifférence) a která nemá 

místo.13 

 1.3 Tvář Druhého 

  Tvář se ukazuje ve své nahotě, není podobou, která by ukrývala tajemství, ani 

skrývajícím se fenoménem, nýbrž odkazuje sama k sobě a sebou samou zrazuje cosi 

v sobě.14 

 Tvář v lévinasovském smyslu tedy není obličej, který vidíme, nelze se jí dotknout 

ani ji spatřit. Pokud je náš přístup ke jsoucnům veden smysly, tzn. především očima, 

pohybujeme se stále ve sféře Stejného (tzn. ve sféře totality). Tvář se stává Tváří ve 

své prostorové bezobsažnosti, která se děje díky přístupu, který nezestejňuje. Tvář 

                                                
11

 „Já vždycky říkám: ٫il y a comme il pleutʻ, ono je jako ono prší. Heidegger mluví o ٫ono světujeʻ.“ 

LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého. Praha: Zvon, 1997, s. 47. 
12

 LÉVINAS, Emmanuel. Éthique et infini. Paris: Librairie Générale Française. 2008. s. 37 - 43. 
13

 LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au- delà de l´essence. Paris: Librairie Genérale Française, 

2008. s. 21. 
14

 „Le visage se présente dans sa nudité: il n´est pas une forme célant, - mais, par là-même, indiquant – un 

fond; ni un phénomène cachant – mais, par là-même trahissant – une chose en soi.“LÉVINAS, 

Emmanuel. Humanisme de l´autre homme. Montpellier: Fata morgana, 1972. s. 58. 
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můžeme nahlížet jako cizí slovo, které nepatří do daného jazyka jako systému 

vzájemných diferencí a jeho smysl se tedy neodvozuje od jiných jednotek ani 

nezávisí na ostatních slovech tohoto systému. Ačkoliv nelze být jiným bez 

porovnávání, bez vztahování se k odlišnému, který bezděčně ukáže tyto rozdíly, 

Tvář druhého je jiná absolutní jinakostí. 

 Podle Lévinase je to právě tato absolutní diference, ze které vychází mluva a tedy 

vzájemný vztah, ve kterém ale oba zůstávají absolutně jinací. Řeč umožňuje 

rozdílným sdílet společné. Mluva je podle Lévinase prolomením kontinuity bytí. 

„Druhý je nadále nekonečně transcendentní, nekonečně cizí – avšak jeho tvář, v níž 

se děje jeho epifanie a jež se mne dovolává, prolamuje svět, jenž by nám mohl být 

společný (…).“15 V mluvě, jíž se vztahuji k druhému, není přítomné přisvojující 

vidění, které viděné konstituuje. V rozhovoru se podle Lévinase „rozlamuje 

solipsistická dialektika vědomí, kterou lze vždy podezřívat z toho, že je zajatcem 

Stejného“16. Etický vztah, který rozhovor zakládá, mě problematizuje a vytrhuje já 

z rozhovoru se sebou samým. Přesah jinakosti Druhého, který jej činí nekonečným, 

se děje v situaci tváří v tvář. „Postavení tváří v tvář, tento protiklad par excellence, 

je možný jen jako mravní uvedení v pochybnost. Tento pohyb vychází z Druhého. 

Idea nekonečna, ono nekonečně více obsažené v méně, se konkrétně děje jakožto 

vztah k tváři.“17  

 „Idea nekonečna – přesahování konečného myšlení jeho obsahem -  působí vztah 

myšlení k tomu, co překračuje jeho schopnost, k tomu, co se v každém okamžiku 

učí, aniž by bylo zraňováno.“18 Druhý se tu ve své nekonečnosti tedy vzpírá mému 

uchopení a totalizaci, k čemuž mě vyzývá jeho Tvář. Idea nekonečna je tu zárukou 

jeho exteriority. 

 Setkání s lidskou bytostí, s Druhým může mít různé podoby. Ačkoliv toto 

střetnutí vyzývá k odpovědnosti a po svém způsobu nás osvobozuje, je to právě a 

jedině Druhý, kterého můžu chtít zabít, ale současně je tím, koho zabít nemůžu. 

„Vražda je výkonem moci nad tím, co se moci vymyká. Je to stále moc, protože tvář 

se vyjadřuje ve smyslovém, ale je to již také bezmoc, protože tvář je protržení 

                                                
15

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 170. 
16

 Tamtéž, s. 171. 
17

 Tamtéž, s. 172. 
18

 Tamtéž, s. 173. 
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smyslového.“19 Ve svém odolávání mému uchopení je to ale právě jeho slabost a 

nedotknutelnost ve smyslu faktickém i symbolickém, která se vzpírá mé moci. 

 „Toto nekonečno, silnější než vražda, se nám již vzpírá v jeho tváři a jeho tvář je 

původní výraz20, je to první slovo: ʻnezabiješʼ (tu ne commettras pas de meurtre).21 

Nekonečno ochromuje moc svým nekonečným vzdorem vůči smrti, který jako cosi 

tvrdého a nepřekročitelného vysvitá v tváři druhého, v naprosté nahotě jeho 

bezbranných očí, v nahotě absolutní otevřenosti Transcendentního.“22 V této 

souvislosti hovoří Lévinas o vzdoru, který nevyniká svou silou ani tvrdostí, o 

etickém odporování (la résistance éthique). 

 Zranitelnost Druhého je charakterizována čekáním na odpověď, ale i na otázku. 

V jeho naléhavé žádosti se skrývá prosba o pochopení, která zakládá blízkost a je 

výzvou k dobrotě. V chudobě se tu tedy skrývá nesmírné bohatství. Volání bližního 

znamená pro mě jisté omezení, nemožnost odmítnout, ale zároveň mi otevírá říši 

svobody, kde teprve smysl nachází svůj pravý význam. „Řád odpovědnosti, v němž 

vážnost nevyhnutelného bytí zmrazuje každý smích, je rovněž řádem, v němž je 

nevyhnutelně vyvolána svoboda tak, že neodpustitelná tíha bytí dává vyvstat mé 

svobodě. V nevyhnutelném není nic z nelidskosti osudu, nýbrž jen přísná vážnost 

dobroty.“23 

 Oslovení Druhým Lévinas považuje nejen za nevyhnutelné, ale přímo za 

neodmítnutelné. Nemohu dělat, že neslyším. Volání nemohu přejít ani mlčením. 

Podle Lévinase takto etická rovina předchází rovině ontologické.24 

 1.4 Setkání s Druhým 

 Událost setkání s Druhým Lévinas nepovažuje za cosi privátního, jež by se 

odehrávalo v utajení mezi dvěma osobami. „Všechno, co se ʻmezi námiʻ odehrává, 

                                                
19

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 174. 
20

 „Tvář je to, co mluví dřív, než mluví řeč, je to výraz ještě než přijdou slova.“ LÉVINAS, Emmanuel. 

Být pro druhého. Praha:  Zvon, 1997. s. 17. 
21

 Tvář druhého vyjadřuje nejen zákaz, ale také příkaz: „Nenech ho zemřít v jeho nouzi, v jeho 

konečnosti“ Tamtéž, s. 18. 
22

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 175. 
23

 Tamtéž,  s. 176. 
24

 Před odhalováním bytí vůbec jako základu poznání a jako smyslu bytí existuje vztah ke jsoucnu, jež se 

vyjadřuje; rovině ontologické předchází rovina etická.“ Tamtéž, s. 177. 
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se týká každého a tvář, která to pozoruje, stojí v plném světle veřejného řádu(…)“.25 

Nejde zde o vztah já k ty, který by se uzavíral do sebe sama, nýbrž Druhý zde 

současně zastupuje třetího. Uchází se o odpověď pro veškerenstvo. „Řeč je 

spravedlnost a epifanie tváře jakožto tváře otevírá lidství“, píše Lévinas.26 

 Třetí mi zde prostřednictvím Druhého, přikazuje dávat příkaz sobě samému, být 

k sobě přísný a počítat s třetím, čtvrtým i stým jako se svým bratrem. V tomto 

kontextu Lévinas hovoří o příbuzenství lidí, které není souborem individuí 

společného rodu, ale společenstvím respektujícím jinakost každého člena. „Být 

tímto my neznamená navzájem se ʼsrážetʻ, anebo bok po boku sledovat společný cíl. 

Přítomnost tváře – nekonečno Jiného – je nouze, přítomnost kohosi třetího (to jest 

celého lidstva, které se na nás dívá) a je to příkaz přikazující přikazovat.“27 

 Je to právě epifanie tváře, která zakládá odpovědnost, a tak bratrství. Ve 

vstřícném přijetí se zakládá také rovnost. „Rovnost se buď děje tam, kde Stejnému 

vládne Jiné a v odpovědnosti se mu odhaluje, anebo rovnost není nic než abstraktní 

idea a slovo.“28  

 Na první pohled se Lévinasovo pojetí rovnosti může zdát poněkud nerovné, 

nezapomeňme ovšem na to, že Druhý nám ve své ٫vláděʻ umožňuje být lepším, 

prohlubuje naši svobodu a dává nám možnost podílet se na ustanovování 

spravedlivého řádu světa. Tato společnost založená na bratrství a vycházející 

z lidského přijetí je vzdálena konceptům, kde společenství vzniká jako záchrana 

z důvodu přílišného egoismu jeho členů, jak je tomu například v učení Hobbesově. 

V bratrské společnosti může být svoboda skutečně něčím povznášejícím, i když 

zavazujícím, zatímco svobody vzájemně trpěné jsou spíš vyjádřením strachu. 

„Lidské bratrství má dvojí aspekt: implikuje individuality, jejichž logický statut není 

převoditelný na statut posledních diferencí v rámci jednoho rodu; singularita 

individuí záleží v tom, že každá odkazuje k sobě samé (…).“29 

 Vztah vzcházející z oslovení Tváří je založen na přijetí odpovědnosti, jako 

odpovědi na výzvu, jež byla formulována Druhým. Nevychází ze strachu, jakkoliv 

                                                
25

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 188. 
26

 Tamtéž, s. 188. 
27

 Tamtéž, s. 189. 
28

 Tamtéž, s. 190. 
29

 Tamtéž, s. 190. 
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mi Druhý připomíná mou povinnost a žádá spravedlnost, ani ho neprovází obava 

z podřízenosti, neboť Druhý vychází z transcendence a nestaví se mi tedy do cesty 

jako tíživá komplikace. Přes vytvářející se hluboké pouto svobody a odpovědnosti, 

křehkou rovnováhu prosby a vyslyšení zůstáváme oddělenými bytostmi, jejichž 

vztah ale není symetrický30. Jsem to totiž vždy já, kdo musí být více odpovědný.31 

 Podle Lévinase se člověk v tomto vztahu změní a tyto rozdíly „vyplývají ze 

sdružení Já-Druhý, z nevyhnutelné orientace bytosti, která ʼvychází ze sebeʻ k 

ʼDruhémuʻ “32. Já přestane stačit sobě samému a přes své hranice, vytyčené jakousi 

egoistickou dostatečností, nahlédne sféru nekonečna. Ve své spokojenosti se sebou 

samým, která mu dosud stačila, se otevře a přijme Druhého. „Mluva není založena 

ve stejnorodém či abstraktním prostředí, nýbrž ve světě, v němž je třeba pomáhat a 

dávat.“33 

 Lévinas nicméně úvahou o společenství nechce etiku převádět na politiku. 

Oddělená individua mu nejsou ideálními momenty v systému, kde se jedinečnost 

přeměňuje v universalitu. „Dovršováním své podstaty jako rozmluvy, tedy stávajíc 

se universálně soudržným diskursem, by řeč zároveň uskutečňovala universální stát, 

v němž se rozpouští mnohotvárnost a který je koncem každé rozmluvy, protože 

v něm není mluvčích.“34 

 Nekonečno je ale charakterizováno osobním a pohyblivým, chvějícím se a 

nestálým. Lévinas poukazuje na to, že „život nelze chápat jak funkci bytí (…)“35, 

neboť Bůh svým aktem stvoření překračuje, nakolik je to vůbec možné, své bytí. 

Martin Heidegger hovoří v souvislosti s bytím o možnosti, která není předem 

definována. Rozmluva si takto podržuje svůj etický charakter a Tvář své 

srozumitelné poselství o nemožnosti zabití. 

                                                
30

 „(…)jsem odpovědný za druhého, i když mi třeba ani nepoděkuje. Lévinas označuje tento aspekt 

vztahu jako ٫etickou nezaujatostʻ.“ CHALIEROVÁ, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a 

Emmanuela Lévinase. Praha: Ježek, 1995, s. 10. 
31

 Lévinas toto charakterizuje větou: „Si je ne réponds pas de moi, qui répondra de moi? Mais si je ne 

réponds que de moi – suis-je encore moi?“ Talmud de Babylone – Traité Aboth 6 a. In: LÉVINAS, 

Emmanuel. Humanisme de l´autre homme. Montpellier: Fata morgana, 1972. s. 85. 
32

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 191. 
33

 Tamtéž, s. 191-192. 
34

 Tamtéž, s. 193. 
35

 Tamtéž, s. 194. 
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 V oddělené bytosti je rozum odlišen od vůle, inteligibilita vůli povolává 

k odpovědnosti. „Vůle má svobodu převzít tuto odpovědnost v jakémkoliv smyslu, 

nemá však svobodu odmítnout tuto odpovědnost samu, nemá svobodu nedbat 

smysluplného světa, do něhož ji uvedla tvář druhého.“36 Druhý mi tak umožňuje 

překročit hranice, ve smyslu naučit se něco zcela nového, co ve mně dříve nebylo. 

„Přechod k racionálnímu není des-individuací právě proto, že je řečí, to jest 

odpovědí bytosti, která k subjektu mluví ve tváři a která toleruje pouze osobní 

odpověď, to jest etický čin.“37 

 1.5 Le Dire a le Dit - Promluva beze slov 

 Pro Lévinasovu filosofii je důležitá možnost tematizace, která by ovšem nebyla 

totalizací. V tomto smyslu rozlišuje mezi Promluvou (le Dire), a Řečeným (le Dit). 

Pro Lévinase je problematické vyjádření transcendence, o které především v jeho 

filosofii jde, a které se podle něho neděje v řečeném, jež stále vězí v bytí.  

 Tomáš Tatranský poukazuje na jistou paralelu s Paulem Ricoeurem, který 

Promluvu a Řečené staví, v souladu s Lévinasem, vedle etiky a ontologie a s Jeanem 

Lucem Marionem, který v Promluvě vidí možné překonání ontologické diference. 38 

 Jde tedy o to, prostřednictvím čeho bude možné vyjádřit etickou či metafyzickou 

transcendenci. Promluva je pro Lévinase mluvením k druhému a tak překračuje 

význam Řečeného. Promluva nemůže nikdy vyčerpat své téma.  

 Promluva je svědectví, Promluva bez Řečeného, znamení dané Druhému. 

Účastenství, které nic nežádá, bratrství, blízkost, která je otevřeností, neopatrnou 

vystaveností Druhému, pasivita beze zbytku, která vede až k zastupování. Přesněji 

Promluva, která neříká ani slovo, ale která znamená, Promluva jako odpovědnost 

jednoho za druhého, která je smyslem samým, subjektivita, kterou bychom 

neprávem považovali za koktavou výpověď slova, neboť dosvědčuje slávu 

Nekonečna.“39  

                                                
36

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 194. 
37

 Tamtéž, s. 195. 
38

 TATRANSKÝ, Tomáš. Lévinas a metafyzika. Svitavy: Trinitas, 2004. s. 40 - 41. 
39

 LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au- delà de l´essence. Paris: Librairie Genérale Française, 

2008. s. 236. 
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 Zde můžeme vidět jistou paralelu s čestným slovem Tváře, o kterém Lévinas 

hovoří již v díle Totalita a nekonečno. Toto čestné slovo také není vyslovené, neboť 

je jím upřímnost zranitelné Tváře Druhého, která dosvědčuje sebe samu.40 

 V souvislosti s touto problematikou a vedeni touhou po určité praktické aplikaci 

Lévinasovy filosofie odkazujeme k možnosti využití vyprávěného příběhu (tedy 

naslouchání promluvě Tváře) v medicíně. V léčbě, která je vedena narativním 

přístupem nejsou totiž pacienti typizováni (tedy zahrnuti v totalitu), nýbrž je zde dán 

prostor každému příběhu a tedy člověku v jeho důstojnosti a jedinečnosti. Nestává 

se zde souborem objektivizovaných dat (řečených v chorobopisu), ale ve své 

subjektivitě může odhalit i jednotlivosti a data, která sám považuje za důležitá a 

která mohou být klíčem k úspěšné léčbě.41 

 Prezentace Tváře je skutečností, která překonává dichotomii pravdy a lži. I za 

případnou lží tedy musí stát opravdovost tváře, která upřímnost i nepravdu teprve 

umožňuje. Etický vztah a rozhovor (chcete-li tedy Promluva, jež tento vztah 

předpokládá) nevybírá správný počet slabik a rým, který vyžaduje duch doby, nýbrž 

je pro Lévinase nehledanou prózou. Slovy, která kladou důraz na to, co říkají, 

nikoliv jak.  

 Promluva pro Lévinase není slovní hříčkou, kterou může být řečené. Předchází 

totiž zcela soubor znaků, jazykové systémy i měňavý lesk sémantiky.  Je jakousi 

předmluvou jazyků, významovostí významu. Promluva ve své původnosti svazuje 

zápletku odpovědnosti (l´intrigue) a je jakýmsi řádem, který předchází bytí, je 

závažnější. Vztahuje se k němu totiž odpovědnost, která nedovoluje vše možné.42 

 Podle Lévinase je dokonce ontologická diference nesena dvojsmyslností 

řečeného. Je to totiž právě vyjadřování, která žádá podřízenost promluvy řečenému 

                                                
40

 „Abych mohl hledat pravdu, musel jsem vždy již navázat vztah k tváři, jež je s to zaručovat samu sebe 

a jejíž epifanie je již sama nějak čestným slovem.“ LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: 

Oikúmené, 1997. s.178. 
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v článku Terezy Daněčkové. Hovoří zde, mimo jiné, také o právu na utrpení, tzn. právu prožít si svou 

nemoc, o které může být pro člověka těžké mluvit, neboť se ve vyprávění může zdát banální či na člověka 

může být pohlíženo jako na někoho, kdo si stěžuje. I přesto je ale příběh místem pro jedinečnost pacienta, 

neboť i příběh, který nechce (či nemůže) být vyprávěn je příběh. Odpovědí na mlčenlivý příběh může být 

tichá účast. DANĚČKOVÁ, Tereza. Utrpení v příbězích psychiatrických pacientů. In: Medicína 

v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, Karolinum, 2008, s. 183. 
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v jazykovém systému a v ontologii.  Promluva se ale nevyčerpává ve výroku. 

Lévinasovo sousloví ٫jinak než býtʼ je úzce spjato s etikou. Od začátku se podle 

něho nachází zrazené v řečeném, které je ovládá.43 

 Lévinas rovněž upozorňuje na metodologická úskalí, která jsme sami sobě 

přichystali. Ve snaze tematizovat nevyslovené a nevyslovitelné bychom je mohli 

zakrývat a vzdalovat pochopení ještě více. Lévinas se ptá, „zda můžeme současně 

vědět a osvobodit vědomí od znaků, které mu tematizace vtiskává, podřizujíc ho 

ontologii“44. Taktně poukázat na nevýslovné, dotknout se nehmotného a hovořit o 

jakési skutečnosti za bytím, k čemuž se nám ovšem nabízí pouze jazyk formální 

logiky ohraničený dvojakostí bytí a jsoucího, je pravým úkolem filosofie. 

 „Jinak než být je vyjádřeno v promluvě, která se musí odvolávat, aby takto 

vytrhla jinak než být řečenému, kde je odsouzeno k tomu znamenat pouze být 

jinak.“45 Takové pojetí od nás ovšem vyžaduje myslet diachronicky, neboť promluva 

a odvolání se nemohou dít současně. V tomto smyslu Lévinas odmítá skepticismus, 

jehož vyjádření nepovažuje v negativním smyslu za méně smělá, než odvahu zkusit 

myslet ٫jinak než býtʻ. Toto je ovšem vedeno Touhou. 

 1.6 Odpovědnost za Druhého 

 Základní a konstitutivní strukturou subjektivity je podle Lévinase odpovědnost. 

Etika mu není přidanou hodnotou k již existující struktuře já, nýbrž tím zásadním 

v člověku. Je to odpovědnost za sebe sama, ale současně je tu přítomna 

odpovědnost, která je původnější a tak, jakkoliv jedna souvisí s druhou, tato 

vystupuje naléhavěji.  Je to odpovědnost za druhého.46 

 Lévinas odpovědnost za druhého považuje na něco, co nám přísluší. Nepřebíráme 

ji v okamžiku rozhodnutí, ale jak již bylo řečeno výše, je něčím původním v nás. Je 

to blízkost Druhého, jeho pohled, které o ní rozhodují. Subjektivitu, která směřuje 
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45
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qu´être au dit où l´autrement qu´être se met déjà à ne signifier qu´un être autrement. Tamtéž, s. 19. 
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 LÉVINAS, Emmanuel. Éthique et infini. Paris: Librairie Générale Française. 2008. s. 91. 
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k Druhému, odlišuje od jakéhokoliv reflektovaně založeného vztahu, který je 

založen na poznání (se).47 

 Lévinas rovněž problematizuje odpovědnost co do jejího (ne)časového 

charakteru. Pokládá si otázky po době a místě vzniku odpovědnosti. Lze ji vůbec 

takto časově či místně zakotvit? 

 Ptá se, jak by v okamžiku zlomu, který je ještě časový, došlo ke zhroucení bytí a 

času, aby byla subjektivita uvolněna ze své esence? Vždyť i toto samotné zhroucení 

musí trvat v čase a odehrát se v bytí. Nemůžeme ٫jinak než býtʻ umístit do nějakého 

řádu věčnosti vytrženého z časového plynutí. Podle Lévinase je zapotřebí, aby 

časovost času (la temporalisation du temps) značila rozdíl mezi dvojicí bytí a nicoty 

a skutečností za bytím (l´au-delà de l´être) a nebytím (ne-pas-être). „Čas je esencí a 

ukazováním esence.“48 Čas je fázováním okamžiků, ale současně jejich novým 

navázáním či opětovným zřetězením okamžiků – prostřednictvím retence, paměti a 

historie. Kvůli těmto třem se v (na)časování času nic neztrácí. Není tu žádný 

ztracený čas, dokonce ani čas, který bychom mohli ztratit a bytí je tu 

nehmotné.49„Ohlašuje se zde časový úsek bez návratu, diachronie vzdorující veškeré 

synchronizaci, transcendentní diachronie.“50 

 V této souvislosti Lévinas hovoří o hlubokém kdysi (profond jadis51), které je 

uplynulou minulostí bez toho, že by znamenalo nějaké změny v přítomnosti a tudíž 

je počátkem a původem veškeré minulosti, příslibem věčnosti. 

 Lévinas po nás chce, vyžadujeme-li, aby čas ukázal dvojakost bytí a jinak než být, 

abychom jeho (na)časování mysleli ne jako esenci, nýbrž jako Promluvu. Ta 

promlouvá svou schopností dvojsmyslnosti, tj. záhadou, jíž zachovává tajemství a 

uskutečňuje transcendenci. Zde nám ovšem vyvstávají další otázky, jako např. jak se 

v původním enigmatu promluva vyslovuje; jak je zde (na)časován čas, aby se mohla 
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 LÉVINAS, Emmanuel. Éthique et infini. Paris: Libraire Générale Française. 2008. str. 92-93. 
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 „Le temps est essence et monstration d´essence.“ LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au- delà 
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 „(…) se signale un laps de temps sans retour, une diachrnoie réfractaire à tout synchronisation, une 

diachrnoie transcendante.“LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au-delà de l´essence. Paris: 
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Soi.“  LÉVINAS, Emmanuel. Humanisme de l´autre homme. Montpellier: Fata morgana, 1972. str. 58. 
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ohlašovat diachronie transcendence; či jak se tato transcendence může vyhnout bytí 

vyznačujíc se vším v něm.52 

 Diachronní předpůvodnost je podle Lévinase nepostižitelná jakoukoliv 

retrospektivou, která by šla až k dávné minulosti. Není ani v paměti ani zapsána 

v dějinách. Podobně jako prosba o vyslyšení modlitby (po níž modlitba následuje, 

ale současně se již v této prosbě modlitba předchází) svoboda druhého nezačíná 

v mé svobodě, nezdržuje se ve stejné přítomnosti. Odpovědnost, která je se 

svobodou úzce spjata nemá svůj počátek v mém závazku, v rozhodnutí. Má 

odpovědnost odpovídá za svobodu druhého. Mohli bychom dokonce říci, že naše 

odpovědnost odpovídá svobodě druhého. Druhý je tedy svoboden do té míry, do 

které jsem já za něj odpovědný neboli jeho svoboda by končila tam, kde končí má 

odpovědnost. Lévinas tedy odpovědnost, která je pro něj odpovědností v pravém 

slova smyslu označuje jako nekonečnou.  

 Nekonečná odpovědnost předchází veškeré vzpomínce, je pozdější než všechna 

završení, nepůvodnost v pravém slova smyslu. Lévinas o odpovědnosti hovoří jako 

o místě, kde se nachází ne-místo (nerozprostraněnost) subjektivity a kde se vytrácí 

možnost otázky začínající slovem ٫kde?ʼ.53 

 S odpovědností úzce souvisí pojem zastoupení (substitution), který Lévinas 

chápe jako samu subjektivitu subjektu, nevratné přerušení identity esence. Toto se 

děje v zastoupení za druhého, kdy na sebe beru povinnost, která mi přísluší a které 

se nevyhýbám. Jedinečné já zde přestává být Já (Moi) a stává se já (moi). Lévinas 

chce tímto přechodem k malému písmenu vyjádřit nejspíše nezastupitelnost, 

nemožnost se schovat a snad také tíhu, která leží na tom kterém subjektu, který 

nejedná jako jakýsi všeobecný subjekt, ale který ví, že je tu nejenom sám za sebe, 

nýbrž i za druhého. „Identita subjektu tedy napříště vyplývá z nemožnosti vyhnout 

se odpovědnosti, starosti o druhého.“54 Já se takto také osvobozuje z bytí.55 
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 LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au-delà de l´essence. Paris: Librairie Genérale Française, 
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 Tamtéž, s. 24. 
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charge de l´autre.“ Tamtéž, s. 29. 
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Tamtéž, s. 29. 
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 Jak jsme mohli vidět, člověk je u Lévinase neustále vystavován určité pasivitě, 

neboť stejně jako při příjímání odpovědnosti, jakkoliv ta nás potom vybízí k aktivitě, 

subjektivita si podle něho dobro nevybrala, nýbrž ono si, bez jejího vědomí, vybralo 

ji. V tomto smyslu se také Dobro vymyká rámci potřeby, neboť svou předchůdností 

a jedinečností smazává případné cíle či zadostiučinění, ke kterým by mohlo sloužit. 

Dobro je podle něho jako Nekonečno, které nemá žádný protějšek či variantu. 

 Pasivita je překonávána ve spravedlnosti soudu, kdy jsem předvolán, abych 

přednesl svou obranu a dal tak soudu možnost potvrdit svou singularitu. Soud, chtěje 

po mě odpověď, tak apeluje na moji nekonečnou odpovědnost. „Nekonečnost 

odpovědnosti neznamená její aktuální nesmírnost, nýbrž odpovědnost rostoucí v té 

míře, v níž je přijímána; povinnosti rostou, jak se naplňují. Čím lépe plním své 

povinnosti, tím méně mám práv; čím víc jsem spravedlivý, tím více jsem vinen“56 

Mohli bychom tedy říci, že je to právě daný subjekt, který je svým nejpřísnějším 

soudcem a největším žalobcem. V této odpovědnosti se já postupně vymaňuje ze 

slasti, ze svého vlastního středu, který přestává být tím nejpodstatnějším. Lévinas 

tedy vyzývá já, aby šlo ve jménu spravedlnosti za hranice zákona, který nemusí být 

tak přísný jako nekonečná odpovědnost, za níž se podle něho rozkládá 

neprozkoumaná země dobra. „Takzvaná vnitřní a subjektivní morálka má funkci, 

kterou universální a objektivní zákon mít nemůže, kterou však požaduje.“57  

 Pasivitou je charakterizováno také rukojmí58 (être otage à Autrui), kterým se 

stávám za druhého, když přijímám odpovědnost. Toto se děje rovněž v diachronii, 

která je odmítnutím spojení, návaznosti. Nekonečnem bez počátku a konce. Toto 

rukojemství Lévinas chápe jako ztrátu sebe sama, ve které se současně nalezneme.59 
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 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno.  Praha: Oikúmené. 1997. s. 220. 
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 Tamtéž, s. 220. 
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 „A být rukojmím je možná jen tvrdé označení pro lásku.“ LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého. 

Praha:Zvon. 1997.s. 20. 
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 (…) le fait même de se retrouver en se perdant. LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu´être ou au-delà 

de l´essence. Paris: Librairie Genérale Française, 2008. s. 26. 
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 1.7. Illéité 

  V díle Autrement qu´être ou au-delà de l´essence, kde předložka za60 v názvu 

díla odkazuje ke sféře, kde se odehrává odpovědnost, nám Lévinas předkládá také 

abstraktní neologismus illéité, s kterým úzce souvisí pojem stopa (la trace). Oba tyto 

termíny se týkají časové diachronie. Setkáním s Druhým a převzetím odpovědnosti 

je totiž podle Lévinase narušen dosud nerušeně plynoucí čas, který je mým časem, 

časem jednoho subjektu, který ho zakládá svým synchronizujícím myšlením. 

„Vyprávějící, vykládající, synchronizující a zpřítomňující mluvení se obrací a 

proměňuje v odpovídání: v takové odpovídání, jež v celku se sebou samým 

odpovídá neovladatelnému druhému v jeho smrtelnosti.“61 Dochází tu tedy 

k jakémusi obratu k setkání s jiným, vnějším časem.  

 Stopa je pozůstatkem setkání s Tváří v řádu bytí, je zachováním její 

transcendence, a tak ji Lévinas vymaňuje ze zařazení k fenoménům. Tvář, která je 

zjevením zanechává stopu, která je ovšem poukazem k její absenci. Tvář je rovněž 

nečasová, neboť je původnější než jakákoliv minulost a přichází k nám 

z Nekonečna, které je nutné myslet jako absolutní transcendenci. 

  Každé zpředmětňující myšlení je pro ni již uplynulé, jsme totiž zapleteni do 

časovosti, která nitrosvětský čas překračuje.62 Zde se nám tedy otevírá možnost 

nevrátit se již více do svého synchronizujícího plánování. Lévinas dokonce ani nic 

jiného nepřipouští, když připomíná, že „bezpráví na druhém se musím bát víc než 

vlastní smrti“63.  

 Jakkoliv se může zdát, že člověk je ztracen v časových rovinách, domníváme se, 

že Lévinasovi šlo především o to naznačit významnost události přijetí odpovědnosti 

a rovněž poukázat na to, že důležité je to, co se děje, nikoliv zda víme, kolik času již 

uběhlo. Čas se nám tu ukazuje jako událost, kterou je třeba naplnit smyslem. 

                                                
60

 Podle Bernharda Caspera je toto ٫zaʻ charakterizováno moudrostí, vstupem do toho ٫zaʻ nám má být 

pole odpovědnosti jednoho za druhého. CASPER, Bernhard. Míra lidství, Rosenzweig a Lévinas. Praha: 

Oikúmené. 1998, s. 72 – 73. 
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 Tamtéž, s. 74 – 75. 
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 „Neboť tento čas, jímž ego ve svém sebe-časování v retenci a protenci jest, čas, který lze pochopit jako 

synchronii transcendentálního subjektu, anebo také s Heideggerem jako jednotu extází času 

v autentičnosti pobytu k smrti, je ve svém uzavírání do sebe přerušen.“ Tamtéž,, s. 78. 
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 Tamtéž, s. 79. 
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Důležitý je moment nahlédnutí64, který ukazuje, že čas byl zatím jen mým časem, do 

kterého byli ostatní pouze vkládání po mém vlastním způsobu. Diachronický zlom 

odkazuje k budoucnosti, která se mne týká a která je konstituována „rozumností 

naplněného míru(…), neboť je mírem s druhým a se všemi druhými“65. 

 Pojem illéité66 vyjadřuje způsob, který se mě týká bez toho, že by se mnou vešel 

ve spojení. Je to skutečnost ze zásvětí bytí, jejíž příchod je pro mě východiskem, 

které mi dovolí učinit krok směrem k druhému.67 

 Oproti zjevování fenoménu, které je pravým opakem transcendentního původu 

illéité a stopy staví Lévinas pojem enigma, který vychází z illéité. Enigma je „erupce 

smyslu, který převrací fenomén“68, „samotná transcendence, blízkost Druhého 

jakožto Druhého“69. Je to projevování se bez projevení se, které se staví proti 

netaktnímu a vítězoslavnému projevu fenoménu70. „Ve stopě illéité, v Enigmatu se 

synchronie vytrácí a totalita transcenduje sebe samu v jiném čase.“71  

 1.8 Neúnosné břemeno? 

 Pokud filosofii a tím spíše etiku, chápanou jako praktickou filosofii, necháme 

vystoupit z vazby knih, vyvstane před námi problém. Domníváme se, že Lévinasovi 

dokonce o tuto srážku s realitou, o sociální přesah šlo a musíme si říci, že by bylo 

přinejmenším neprozřetelné nechat jeho myšlenky vně skutečného lidského života. 

 Lévinasova filosofie nás nutně musí vést k těžko vyslovitelné otázce, na níž bude 

ještě těžší hledat odpověď. Otázka, kterou bychom možná raději s ohledem na to, že 

tušíme složitost hledání odpovědi a také snad z důvodu, že vlastně není v díle 

vyslovena, ačkoliv je jí celé prostoupeno, zní: Bylo by možné skutečně žít 
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 TATRANSKÝ. Tomáš. Lévinas a metafyzika. Svitavy: Trinitas, 2004. s .37. 



28 

 

s břemenem, které na nás Lévinas nakládá? Je opravdu v lidských silách být, řečeno 

s Lévinasem, pro druhého? Nevychází láska k bližnímu z toho faktu, že jsem 

schopen mít rád sám sebe? Nevedlo by upřednostňování druhého postupně 

k nenávisti k sobě samému, ale i k ostatním? Odpověď na tyto otázky by se mohla 

zdát neúnosná, ať již z důvodu lidské nedostatečnosti či jednoduše z její 

neproveditelnosti. Pokus o hledání odpovědi a reflexi tohoto úskalí můžeme nalézt 

např. v článku Martina Šimsy, který se jmenuje Lévinas a diskurzivní etika. 

 Šimsa připomíná, že jedni z nejvýznamnějších filosofů první poloviny dvacátého 

století se etikou, i přes zkušenosti dvou světových válek, vůbec či téměř vůbec 

nezaobírají. Mimo jiné upozorňuje na to, že Lévinasova filosofie je protestem proti 

válce a genocidě a na druhé straně, či v souladu s tímto, také proti čisté filosofii 

vědomí a bytí, která podle něho není dostatečnou odpovědí na dějinné události. I 

v pouhé reakci na toto, tedy můžeme vidět jistou odpověď na otázku týkající se 

Lévinasových vysokých etických požadavků. Jeho odpor válce totiž nechtěl být a 

nebyl jen bezbranným výkřikem, ale jasnou výpovědí a jednoznačným stanoviskem 

stavícím se proti. Šimsa upozorňuje také na východiska diskursivní etiky.72 
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2. MARTIN HEIDEGGER 

 2.1 Ontologie a Pobyt (Dasein) 

 Heidegger pojímá ontologii, tedy vědu o jsoucnu a bytí, jako ontologii 

fundamentální, která je podle něho základní filosofickou disciplínou.73 Svým 

předchůdcům potom vytýká nedostatečnost jejich tázání se po bytí samém a 

především opomenutí pramene tohoto bytí, jímž je člověk sám. Heidegger tedy 

nepojímá lidskou existenci jako poslední neproblematický základ, z něhož by mohly 

vycházet další analýzy, nýbrž problematizuje právě tuto existenci samu74. Ve svém 

díle Bytí a čas předkládá nový způsob tázání se po bytí. 

 Věci, které se kolem nás, ve světě, vyskytují, pojmenovává jako výskytová75 

jsoucna, z nichž potom některá, ve své upotřebitelnosti a vhodnosti k něčemu, 

mohou být jsoucny příručními76. Pobyt ve světě neexistuje sám, nýbrž ve spolubytí 

s druhými. Oproti jsoucnům je bytí člověka charakterizováno existencí, které v jejím 

bytí jde o toto bytí samo. Tuto existenci nazývá Heidegger Dasein (pobyt) – místem 

porozumění bytí77. „Pojmenování ٫das Daseinʻ (pobyt) má naznačovat, že jde o ٫das 

Daʻ, o to ٫zdeʻ či ٫tuʻ, tedy o jsoucno, které je vztaženo k ٫Seinʻ, k bytí.“78 

Ve svých strukturních momentech je pobyt charakterizován naladěním 

(Befindlichkeit), ve kterém se ukazuje také vrženost (Geworfenheit) do bytí, 

rozuměním (Verstehen), kde se pobyt rozvrhuje (Entwurf), výkladem (Auslegung), 

kde se ke slovu dostává také upadání a řečí (Rede), která prostupuje ostatními 

konstitutivními momenty. Pobyt v celé této své struktuře, vztahující se ke svému 
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 „La question qui me préoccupe, dit-il, n´est pas celle de l´existence de l´homme, c´est celle de l´être 

dans son ensemble en tant que tel“.  En découvrant l´existence avec Husserl et Heidegger. Paris: Librairie 

philosophique J. Vrin. 2004. s.116. 
74
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bytí, je starostí (Sorge), jejíž autentické momenty jsou úzkost, svědomí a 

odpovědnost. 

 2.2 Otázka po bytí 

 Při položení otázky, která se zaměřuje na ٫kdoʻ pobytu (kdo je to každodenní 

pobyt) nám v bytostném způsobu bytí ve světě79 mimo bytí u světa vystávají také 

struktury spolubytí a spolupobyt, které spoluvytvářejí každodenní ٫bytí sebouʻ 

pobytu. Tuto každodennost pobytu Heidegger charakterizuje neurčitým modem ٫ono 

seʻ. 

 Ontologická struktura pobytu spočívá v jeho nezaměnitelnosti, totiž, že pobytem 

jsem vždy já sám a jeho bytí je mým bytím. Jako pobyt existuji. Co do ontické 

struktury je pobyt vždy nějaké já, subjekt, který má charakter sebe. „Tento ,kdoʻ je 

to, co se ve střídě postojů a prožitků udržuje jako něco identického a co se přitom 

k této rozmanitosti vztahuje“.80 Jakkoliv se ale zdá, že pobytu je kvůli jeho 

neurčitosti vlastní výskyt, není tomu tak. Výskyt je totiž vlastní takovým jsoucnům, 

která nemají charakter pobytu. 

 Dochází tu ovšem k jistému paradoxu, neboť já, které se v analýze pobytu může 

jevit jako základní a nutné východisko, nemusí být vždy jisté a nepochybné. 

Heidegger poukazuje na to, že já každodenního pobytu právě nemusím být já a že já 

může být dokonce důvodem, proč pobyt vždy není sám sebou. Pobyt tedy není 

zprvu osamocené já, nýbrž svět a druzí jsou pro něho konstitutivní. Nesmíme se tedy 

domnělou ontickou samozřejmostí ,mého pobytuʼ nechat v ontologické otázce 

mylně vést. Východiskem v této otázce nám má podle Heideggera být existence 

pobytu jako jeho podstata. „Tázání na bytí jsoucna, a tedy i tázání po smyslu bytí 

odhalil Heidegger jako způsob bytí toho jsoucna, které tuto otázku klade.“81 

 V souvislosti se světem pobytu a s příručními jsoucny, které se v něm vyskytují, 

vyvstávají také druzí, jako ti, na něž příruční jsoucna mohou (ve své dostatečnosti či 
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nedostatečnosti) odkazovat, neboť jsou pro ně určena či je ostatní lidé vytvářejí.82 

Tato skutečnost zase zpětně ukazuje na svět, ve kterém se vše odehrává. Ve světě se 

nám tedy spolu s ním ukazují i druzí, jejichž charakteristickým určením je rovněž 

pobyt, odlišný od bytí příručnosti i výskytu. 

 2.3 Spolubytí 

 Spolubytí odkazuje k tomu, že druzí jsou tu stejně jako já, že jsme my a nikoliv 

oni a z nich vyvstávající já, a že je nám společné obstarávající bytí ve světě, které je 

třeba chápat nikoliv kategoriálně, nýbrž existenciálně. „Svět pobytu je spolusvět. 

٫Bytí veʼ je spolubytí s druhými. Jejich nitrosvětské bytí o sobě je spolupobyt“.83 

S druhými se ve světě prvotně nesetkáváme jako s těmi od nás odlišnými. 

Potkáváme se s nimi ve světě našeho okolí jako s obstarávajícími pobyty. V tomto 

obstarávajícím pobývání a v existenciální prostorovosti tedy spolu s ostatními 

nachází pobyt prvotně sám sebe v poukazu na praktický ohled nějakého příručního 

jsoucna. Jakkoliv je pobyt nejprve bez vztahů, spolupobyt je mně i druhým otevřen 

proto, že pobyt je bytostně spolubytím, které má existenciálně-ontologický význam 

a nepoukazuje tedy k pouhé mnohosti, které by se projevila v aktuální přítomnosti 

druhých či v pouhém vědomí o jejich výskytu. „Toto ٫bezohlednéʻ spolubytí ٫počítáʻ 

druhé, aniž by chtělo vážně ٫s nimi počítatʻ, nebo alespoň ٫s nimi něco mítʻ.“84  

I osamocenost je ale spolubytím a právě ona je možným poukazem ke spolubytí. Je 

totiž jeho chybějícím modem. „Faktická osamocenost na druhé straně není 

odstraněna tím, že se ٫vedleʻ mne vyskytne druhý exemplář člověka, nebo třeba 

deset takových. Osamocenost ٫meziʻ mnohými však zase na druhé straně vzhledem 

k bytí těchto mnohých neznamená, že se přitom jen vyskytují.“85 Spolupobývání se 

totiž může ukazovat v atmosféře lhostejnosti. 

 Spolubytí musí být podle Heideggera stejně jako obstarávání vykládáno 

z fenoménu starosti. Pobyt, kterým jsou také druzí, ale jako příruční jsoucno 
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neobstaráváme, nýbrž se o ně staráme. „Například ٫péčeʻ jako faktická sociální 

instituce tkví v bytostné struktuře pobytu – ve spolubytí.“86 Rovněž starání má své 

deficientní mody a způsob lhostejnosti a právě v nich se projevuje naléhavost a 

možná nezastupitelnost starosti. Tyto mody jsou charakteristické pro průměrné bytí 

spolu ve světě a mohou poukazovat a špatně tak vést, ke spolubytí jako k bytí v 

pouhé mnohosti. Heidegger ale přesto poukazuje na ontologický rozdíl mezi 

společným výskytem věcí a existencí pobytů navzájem se neberoucích v potaz. 

 Hovoří o dvou krajních možnostech starání se, přičemž jedna starost odnímá a 

druhá ji teprve předává.  V prvním způsobu se ale druhý může stát závislým či 

ovládaným, i když třeba nevědomě. Druhý způsob se podle Heideggera dotýká 

starosti jako podstaty existence pobytu a tedy starosti ve vlastním smyslu. Má 

druhému pomáhat odhalit vlastní starost a její naplňování, osvobozovat ho. 

Každodenní bytí spolu se pohybuje mezi těmito dvěma mody. 

 Starost87, která je bytostnou strukturou pobytu, je obstarávající starostí a rovněž 

starostí o vlastní bytí, která je vedena ohleduplností a shovívavostí. Tato starost je 

potom opakem lhostejnosti. Analogicky s vyjevováním se příručního jsoucna ve 

světě se nám v něm odkrývají i druzí. „Souvislost odkazů významnosti je zakotvena 

v bytí pobytu ke svému nejvlastnějšímu bytí, které bytostně nemůže být 

prostředkem, jenž k něčemu dostačuje, nýbrž které je spíše tím bytím, kvůli němuž je 

pobyt sám tak, jak je.“88 Z otevřenosti spolupobytu vyplývá také porozumění 

druhým, neboť bytí pobytu je mimo rozumění bytí vloženo rovněž porozumění 

ostatním. Tímto rozuměním se chápe „původní a existenciální způsob bytí, jenž 

poznání a znalost teprve umožňuje“.89 Znalost a poznání ovšem neimplikují blízkost. 

Rozumějícím subjektem bytí spolu se můžeme stát skrze vciťování, které je 

umožněno spolubytím. Vztah pobytu k pobytu je podle Heideggera konstitutivní pro 

pobyt sám. Vztah k druhým potom označuje jako projekci vztahu ke svému bytí do 
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druhého. O druhém hovoří jako o dubletě mě samého.90 Přesto zůstává otázkou, jak 

se druhým ve svém rozumění otevíráme a jak rozpoznáváme druhého jako druhého 

(jako toho, s kterým mám společnou starost o bytí) a zda má míra porozumění bytí 

ovlivňuje také tento vztah. „Bytí k druhému je nejen samostatný, neredukovatelný 

bytostný vztah, nýbrž jakožto spolubytí je jsoucí zároveň s bytím pobytu.“91 Empatie 

vůči druhému je totiž pobytem samým často opomíjena, odmítána či zastírána. 

 Z dosavadní analýzy zatím vyplývá, že výraz druhý, či druzí znamená kdokoliv, 

já sám v okamžité a neustálé zastupitelnosti, oni a také nikdo. Tento výraz tedy 

zatím nenabývá autentického charakter či etického smyslu, neboť se pohybuje 

v modu neurčitého ٫ono seʻ. Pobyt totiž vychází z odstupu, který si chce zachovat 

vůči druhým. 

 2.4 Neautenticita ٫ono seʻ 

 Nadvláda ٫ono seʻ se plně rozvíjí ve veřejném životě, za který nikdo nenese 

odpovědnost a kam současně každý svůj názor či skutek vedený anonymitou ٫ono 

seʻ může odložit. „Toto ٫bytí spoluʻ rozpouští vlastní pobyt úplně ve způsobu bytí 

٫druhýchʻ, totiž tak, že druzí ve své rozdílnosti a výslovnosti ještě více mizí.“92 ٫Ono 

seʼ je zde vedeno svým existenciálním určením, tím o co mu v jeho bytí jde, 

průměrností. Ona určuje, co se smí, co se hodí a naopak nehodí, co se dělá. 

Výjimečné je potlačováno, v horším případě přeměňováno na průměrností přijatelné 

a zcela zbavováno původnosti, zajímavosti a tajemství. „Starost průměrnosti 

odhaluje další bytostnou tendenci pobytu, kterou nazýváme vyrovnávání veškerých 

bytostných možností.“93 Každodenní pobyt, než by se tedy s novými možnostmi sám 

vyrovnal a třeba tak sebe sama obohatil, vyrovnává či spíše zarovnává možnosti 

samy, a vytváří tak jakousi veřejnost, která má pro svou neurčitost a nezájem, který 

se ovšem zdá být spíše chvályhodnou nezaujatostí tzv. pravdu. ٫Ono seʻ se ve své 
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rafinovanosti jeví jako všudypřítomné a zainteresované. Zájem je mu však jakýmsi 

alibi, zakrývajícím nemožnost vystupování za sebe sama a tak odpovědnost. 

Ulehčuje tak pobytu a umožňuje lehkovážnost. „Každý je tím druhým a nikdo sám 

sebou. ٫Ono seʻ, jímž je zodpovězena otázka ٫kdoʻ je každodenní pobyt, je nikdo, 

kterému se pobyt ve svém bytí mezi druhými vždy již odevzdal.“94 V modu ٫ono seʻ 

jsme ztraceni sami sobě i sobě navzájem95. I když každodenní pobyt v modu ٫ono 

seʻ není autenticky uchopeným bytím, přesto patří k pozitivní struktuře pobytu. 

Výklad způsobu ٫ono seʻ může být určitou výzvou (i když nevýslovnou) k hledání 

autentického bytí.  

 2.5 Naladěnost 

„A vzpomeneme-li na to, že už Platón říká, že právě zcela určitá nálada (pathos), 

totiž údiv (thauma), je vlastním počátkem filosofie, pak tušíme, že zamyšlení nad 

povahou nálady či naladěnosti je zároveň zamyšlením filosofie nad sebou“, píše 

Michálek a ukazuje se nám tedy, že naladěnost je důležitá nejen pro počátek 

filosofie, nýbrž i pro začátek přemýšlení o sobě samém.96 

 Základním existenciálem pobytu je rozpoložení, jehož ontickou podobou je 

nálada a naladěnost, neboť pobyt je vždy nějak naladěn. Kladnou naladěností a 

rovněž nenaladěností se pobytu bytí ukazuje jako břímě, které musí nést. 

V naladěnosti se našemu bytí, jakkoliv se pobyt často odemčenosti onticko 

existencielně brání, ukazuje jeho ٫tuʻ. Pobyt je vydán sobě samému a ukazuje se zde, 

že není možnost být jinak než jako pobyt. „A právě v nejlhostejnější a 

nejneškodnější každodennosti může se bytí pobytu vynořit jako holé ٫že jest a býti 

máʻ. Ukazuje se čisté ٫že jestʻ; ٫odkudʻ a ٫kamʻ zůstává v temnotě.“97 

V odemčenosti se odhaluje vrženost jsoucna do jeho tu. V náladovém rozpoložení je 

pobyt naladěným vynacházením se. Heidegger tu také poukazuje na jisté 

sebehledání, které má ale spíše charakter útěku, neboť vrženosti nemusíme dbát. 
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Odemčenost se ale současně poznání a vůli vymyká. „ ٫Pouhá náladaʻ odemyká naše 

٫tuʻ původněji než každé vnímání, ale také je úměrně tomu tvrdošíjněji než každé 

nevnímání uzamyká."98 Náladu, kdy převládá ohled obstarávání, a kdy se pobyt sobě 

samému skrývá, nazývá Heidegger rozladěností. Nálada k nám přichází ze světa a je 

způsobem bytí v něm. „Nálada vždy již odemkla ٫bytí ve světěʻ jako celek a činí 

jakékoliv zaměřování se na…teprve možným.“99 Rozpoložení rovněž ovlivňuje 

vztah k příručnímu jsoucnu, neboť dovoluje, aby se nás týkalo. Ukazuje na jeho 

potřebnost či nebezpečnost. 

 Jedním ze způsobů rozpoložení je strach, který Heidegger analyzuje ze tří 

hledisek. Jedná se o to, čeho se bojíme, strach sám a o co se strachujeme. To, čeho 

se bojíme, nám nějak hrozí, či se nám alespoň hrozivým zdá. Z hlediska 

dostatečnosti se nám to potom jeví jako škodlivé či ubližující. Tato škodlivost dokud 

ještě není přítomná má povahu hrozby, která svou sílu čerpá z blízkosti, tedy své 

potencionality a také z neurčitosti.  

 Šíření strachu, které je umožněno existenciální prostorovostí bytí ve, umožňuje 

také vyvstat jeho nejasnosti a otevřít hrozivost nitrosvětského jsoucna. Rozpoložení, 

které je strachu jaksi nakloněno znemožňuje strach nevidět. 

 Strach, který pobyt cítí je strachem o tento pobyt sám, o bytí, o které mu jde. 

Strach, který je charakteristický právě jen pro pobyt mu ukazuje vlastní ohroženost a 

vystavenost sobě samému. „Strach, jenž ٫bytí veʻ ukazuje, zároveň toto ohrožené 

٫bytí veʻ uzamyká, takže když strach ustoupil, musí se pobyt teprve zase dostávat 

k sobě.“100 

 Bát se však můžeme také o někoho. Tímto strachem ho ale jeho vlastního strachu 

(pokud se také bojí) nezprostíme. „Nejvíce se o druhého bojíme právě tehdy, když 

on se nebojí a ztřeštěně se vrhá do nebezpečí. Bát se o někoho je způsob 

spolurozpoložení, ale neznamená nutně bát se spolu s druhým, nebo dokonce bát se 

o sebe navzájem. Můžeme se bát o někoho, aniž bychom se báli o sebe. Podíváme-li 

se na to však blíže, znamená bát se o někoho přece jen bát se o sebe.“101 Tato 
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Heideggerova myšlenka zřejmě vychází z přesvědčení, že se bojíme o spolubytí, 

které by nám ztrátou druhého zůstalo odepřeno. Ohrožení druhého je hrozbou pro 

naše spolubytí. Jakkoliv je možné spolubytí odbývat v modu lhostejnosti, zůstává 

otázkou, zda je v tomto modu vůbec strach o druhého možný a pokud by lhostejnost 

nebyla oboustranná, zda to tedy může být spolubytí, o které se strachující se bojí. 

 2.6 Rozumění 

 Nedílným aspektem bytí pobytu je rovněž rozumění, které je nějak naladěno a 

tomuto naladění rozumí. Rozumění jako jeden ze způsobů bytí pobytu je základním 

existenciálem, který se liší od rozumění ve smyslu určitého poznání, které je od 

tohoto existenciálu již odvozeno. Toto ontické rozumění se vztahuje vždy k něčemu 

jinému, zatímco rozumění v existenciálním smyslu vždy k bytí. Rozumění je 

způsobem, kterým se pobyt vztahuje ke svému bytí a důvodem proč se k němu 

vztahuje, neboť je odemykáním existence. Rozumění je rozuměním si sobě jako 

možnosti, které se promítá do všech způsobů vztahování se - k sobě samému, ke 

druhým i ke světu. Není to možnost ve smyslu případné uskutečnitelnosti, ale 

možnost jako nejpůvodnější a poslední charakteristika pobytu. „Pobyt, jako bytostně 

se nalézající v nějakém rozpoložení, se vždy již v určitých možnostech ocitl a jako 

٫moci býtʻ, jímž jest, nechal vždy nějaké možnosti padnout, stále se určitých 

možností svého bytí vzdává, chápe se jich a míjí je. To však znamená: pobyt je sobě 

samému vydané bytí možností, možnost veskrze vržená. Pobyt je možnost být 

svoboden pro své nejvlastnější ٫moci býtʻ.“102 Z těchto analýz rovněž vyplývá, že 

určitou možností v možnosti je také poslední možnost možnosti již více nemít. 

 Z rozumění vyplývá totiž i možné nerozumění, neboť pobyt může sobě samému 

rozumět jako nerozumějícímu si. V jeho možnostech je ale rovněž najít znovu sebe 

sama jako rozumějícího těmto možnostem. „Rozumění je existenciální bytí vlastního 

٫moci býtʻ pobytu samého, a to tak, že toto bytí na sobě samém odemyká, na čem se 

sebou je.“103 V rozumění se pobyt otevírá vzhledem ke svým možnostem. 

Výskytová a nitrosvětská jsoucna jsou rovněž odkryta ve svých možnostech. 
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Rozumění má svou existenciální strukturu, kterou Heidegger nazývá rozvrh. Do 

rozvrhování je pobyt vržen. „Toto rozvrhování nemá nic společného se zaujímáním 

postojů k předem vymyšlenému plánu, podle něhož si pobyt zařizuje své bytí, nýbrž 

pobyt se vždy již rozvrhnul, a dokud je, je rozvrhující. Pobyt si, dokud je, vždy 

rozuměl a stále rozumí z možností.“104 

 V tomto rozvrhování se je pobyt neuchopitelný, neboť stále jakoby předbíhá sám 

sebe, neboť má možnost být jiný, než v přítomné chvíli je. Zároveň je v něm ale 

spektrum možností vždy již fakticky obsaženo a pobyt se takto může stávat někým, 

kým již existenciálně jest.105 

 Rozumění potom Heidegger rozlišuje vlastní, které vychází z vlastního já a 

nevlastní. Rozumění pobytu propůjčuje to, co Heidegger nazývá pohledem, či 

průhledností. Jde o správný průhled sebou samým, tedy rozumění odemčenosti bytí 

ve světě skrze strukturní momenty. „Existující jsoucno vidí „sebe“ jen tehdy, pokud 

se stejně původně stalo samo sobě průhledným ve svém bytí u světa a ve spolubytí 

s druhými jako v konstitutivních momentech své existence.“106 Pokud pobyt těmto 

momentům nerozumí, činí sám sobě svůj pobyt neprůhledným. Existenciální smysl 

nahlédnutí není založen na smyslovém vnímání očima ani nesmyslovém nazírání, 

nýbrž jeho význam spočívá v tom, že nechává jsoucno vystupovat v jeho 

nezakrytosti. Ve svém pojmu pohledu, který je založen v souladu s filosofickou 

tradicí, pro kterou je prvotním přístupem ke jsoucnu a k bytí hledění, Heidegger 

nachází univerzální způsob přístupu ke jsoucnu a k bytí, který zbavuje čisté nazírání 

přednosti, názor a myšlení odvozuje od rozumění a fenomenologické nahlížení 

zakládá na rozumění existenciálním. „V rozvrhu rozumíme bytí, není to však jeho 

ontologické pochopení. Jsoucno, jehož způsobem bytí je bytostný rozvrh ٫bytí ve 

světěʻ, je ve svém bytí konstituováno porozuměním bytí.“107 
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 2.7 Výklad 

 Rozumění nachází svůj rozumějící moment ve výkladu, který je v něm 

existenciálně zakotven a je třetím strukturním momentem pobytu. Výklad je 

rozpracováním možností, které byly rozuměním uchopeny. Ve výkladu vyvstává 

příruční jsoucno ve své možné dostatečnosti ve výslovné podobě (poznáváme je ve 

struktuře něco jako něco). Z rozumění se potom odvozuje i možné nerozumění jako 

chybění rozumějícího vidění. Výklad a rozumění jsou elementy existenciální 

struktury bytí ٫tuʻ. Formálně-existenciální strukturou odemčenosti, která náleží 

rozumění je smysl, který je existenciálem pobytu a současně zdržováním se 

srozumitelnosti. Smysl tedy není vlastností věci či nějaký vztah. „Smysl ٫máʻ pouze 

pobyt, pokud odemčenost ٫bytí ve světěʻ je ٫naplnitelnáʻ jsoucnem, v této 

odemčenosti odkrytelným. Jen pobyt může tedy být smysluplný nebo 

smysluprázdný.“108 Ontologickým určením pobytu je tedy smysl a nelze se tedy, 

podle Heideggera ptát na smysl bytí, ale samo bytí je smyslem.109 

 2.8 Řeč 

 Jazyk a v něm jeho logicko-existenciální celek je podle Heideggera třeba uchopit 

skrze pobyt. K existenciální struktuře odemčenosti pobytu patří vedle rozumění, 

rozpoložení a výkladu rovněž jazyk, jehož existenciálně-ontologickým základem je 

řeč. „Jestliže řeč, artikulace srozumitelnosti našeho ٫tuʻ, je původní existenciál 

odemčenosti, a jestliže odemčenost je primárně konstituována ٫bytím ve světěʻ, musí 

bytostně i řeč mít nějaký specificky světský způsob bytí. Naladěná srozumitelnost 

٫bytí ve světěʻ promlouvá jako řeč.“110 Řeč, kterou artikulujeme je jazyk, který je 

souborem slov, vržený do světa a artikulující význam vrženého bytí. Partnery řeči 

jsou naslouchání a mlčení. „Mluvení je ٫značícíʻ učleňování srozumitelnosti ٫bytí ve 

světěʻ, k němuž patří spolubytí a jež se vždy odbývá v určitém způsobu 

obstarávajícího ٫bytí spoluʻ. V něm mluvení slibuje a odpírá, vyzývá, varuje, 
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vyslovuje se, rozmlouvá a přimlouvá se, ٫činí výpovědiʻ a řeční.“111 Řeč 

spoluvytváří odemčenost bytí ve světě, neboť vyslovováním oslovuje ty, ke kterým 

mluví, sděluje. Sdělování potom odkazuje ke sdílení, k jisté vzájemnosti, k bytí 

spolu. Není to ovšem nějaký přenos myšlenek či zážitků, ale sdílení porozumění 

bytí, spolubytí. „Spolubytí je v řeči ٫výslovněʻ sdíleno, to znamená již jest, jenže 

nesdílené, tedy neuchopené a neosvojené.“112 Sdělováním, které se děje 

prostřednictvím vyslovování, pobyt vyslovuje sebe sama. Rozuměním a následným 

mluvením se pobyt ze sebe sama dostává. Skrze podobu mluveného projevu 

můžeme zase rozpoznat rozpoložení sebevyslovujícího se pobytu. Heidegger zde 

hovoří rovněž o řeči básnické, jejímž hlavním cílem může být existenciální sdělení, 

které se skrývá spíše mezi řádky. 

 K řeči podle Heideggera patří několik konstitutivních momentů a to, „ ٫o čemʻ je 

řeč, vyřčené jako takové, sdělování a dávání najevo“.113 Tyto existenciální 

charakteristiky vycházejí ze samotné struktury bytí pobytu a v jednotlivých 

promluvách nemusí být vždy všechny přítomné či patrné. Můžeme totiž mluvit a 

chápat i beze slov, odezírat za rtů či porozumět na dálku bez toho, že bychom ten 

který pobyt viděli před sebou. 

 Konstitutivním prvkem rozumění a existenciální možností řeči je naslouchání. 

Zdá se jasné, že abychom mohli porozumět, musíme být schopni naslouchat. 

Naslouchání tu nemá pouze úzký význam slyšení114 ve smyslu vnímání zvuku, ale je 

existenciální možností pobytu. Můžeme je také chápat jako ochotu nechat se oslovit. 

„Naslouchat někomu znamená, že pobyt jako spolubytí je existenciálně otevřen pro 

druhého. Naslouchání konstituuje dokonce i primární  a vlastní otevřenost pobytu 

pro své nejvlastnější ,moci býtʻ, jako naslouchání hlasu přítele, který neustále každý 

pobyt provází.“115 Jak míní Heidegger, „pobyt naslouchá, protože rozumí“.116 Toto 

vychází ze samé ve světě zakotvené rozumějící spolujsoucí struktury pobytu, která 

je vždy už u věcí a rozumí tedy jejich hlasovým projevům, aniž by je vnímala jako 
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čisté zvuky.117 Rovněž ale můžeme říci, že pobyt rozumí, protože naslouchá, a 

poukázat tak na spolubytí vyrůstající ze vzájemného naslouchání. I naslouchání má 

ovšem svoje privativní momenty.  

 Rozumějící naslouchání, které má charakter jistého předrozumění nás vede ke 

jsoucnu, o němž je řeč dříve, než je vysloveno ve zvukové podobě slova, které dané 

jsoucno pojmenovává. Heidegger poukazuje na to, že i v případě, kdy danému 

jazyku nerozumíme, vnímáme jednotlivá slova a ne změť zvuků. 

 „Jen tam, kde je dána existenciální možnost mluvení a naslouchání, může někdo 

slyšet. Kdo ٫neslyšíʻ a ٫musí vyciťovatʻ, ten může možná docela dobře a právě proto 

naslouchat. Pouhé poslouchání toho, co se povídá kolem, je privace naslouchajícího 

rozumění. Mluvení a naslouchání je zakotveno v rozumění. Rozumění nepochází ani 

z mnohého mluvení, ani z dychtivého lapání slov. Jen ten, kdo již rozumí, může 

naslouchat.118 

 Dalším konstitutivním momentem řeči a potažmo rovněž naslouchání je mlčení, 

které je stejně důležité jako mluvení. Jedno se neobjede bez druhého, vzájemně se 

doplňují a dávají si smysl. I mlčení se může vyznačovat pochopením a rovněž může 

být smysluplnou odpovědí. Více slov totiž nemusí znamenat více porozumění. 

Abychom ale mohli nesmysluprázdně mlčet, musíme rozumět. Jak píše Heidegger, 

„mlčet však neznamená být němý“.119 Podle něho totiž nemá němý možnost 

dokázat, že umí mlčet. V souladu s dosavadními charakteristikami naslouchání, pod 

kterými se skrývá rozmanitost vnímání a ne jenom přísně fyziologické slyšení 

zvuku, bychom ale spíše mohli říci, že být němý neznamená mlčet. Ani nemožnost 

vyjádřit se zvukovou podobou slova totiž nezapovídá bohatství mimoslovní 

komunikace. A němý tedy může mlčet se stejně niterným porozuměním jako člověk, 

který má možnost slovně promlouvat. „Jen v pravém mluvení je možné mlčení ve 

vlastním smyslu. Aby mohl pobyt mlčet, musí mít co říci, to znamená vládnout 
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autentickou a bohatou odemčeností sebe sama. Pak mlčení promlouvá a umlčuje 

٫řečiʻ.“120  

 V souladu s antickou tradicí, která určuje člověka jako zoon logon echon, 

Heidegger říká, že pobyt má jazyk. „Říká se, že člověk má řeč od přírody. Platí 

učení, že na rozdíl od rostlin a zvířat je člověk živá bytost schopná řeči.“121 „Člověk 

se ukazuje jako jsoucno, které mluví. To neznamená, že je mu vlastní možnost 

hlasového projevu, nýbrž že toto jsoucno jest takovým způsobem, že odkrývá svět a 

sám pobyt.“122 

 Řeči 

 Pokud je v mluvě kladen důraz právě na tento hlasový projev a jeho zaslechnutí, 

spíše než na rozumějící bytí ve vztahu k tomu, o čem je řeč, pobyt se pohybuje 

v každodenním modu ٫ono seʻ a naslouchá tzv. řečem. Tyto řeči konstituují 

rozumějící bytí pobytu v každodennosti, ve které se pobyt zprvu a většinou nachází. 

Toto rozumění, které porozumělo mluvené řeči, se odehrává v modu průměrnosti. 

V řeči se vždy již odrážejí rozumění a výklad pobytu. Je to právě výklad, který 

ovlivňuje pobyt a jeho možnosti. Skrze něj nahlíží pobyt své bytí, spolubytí a svět. 

„Porozumění, jež je takto uloženo ve vyslovenosti, týká se jak každé právě dosažené 

či tradované odkrytosti jsoucna, tak příslušného porozumění bytí, jakož i možností 

horizontů, jež máme k dispozici pro započetí nového výkladu a nové pojmové 

artikulace.“123 

 Existenciálním způsobem bytí řeči je sdílení, které nemá charakter výskytu. 

Umožňuje naslouchajícímu účastnit se toho, o čem je řeč. Ve způsobu průměrnosti, 

která slyšela řečené, ale pobyt neprodlévá u toho o čem řeč je, nýbrž se odbývá 

v obstarávání řečeného. Prvotním smyslem této řeči je mluvení samo a tedy tzv. 

omílání a šíření, které postrádá sepětí se jsoucnem. Toto mluvení, jež ztrácí svou 

opodstatněnost, je živnou půdou pro ٫řečiʻ. Z nich potom vychází průměrné 

porozumění, kteté nabývá dojmu, že všemu rozumí, ale nerozlišuje přitom původní 

                                                
120

 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikúmené, 2008,  s. 197. 
121

 „Tato věta chce říci, že teprve řeč člověku umožňuje, aby byl bytostí, jíž jako člověk jest.“ 

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikúmené, 1993., s. 43. 
122

 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikúmené, 2008, s. 198. 
123

 Tamtéž, s. 201. 



42 

 

porozumění a opakování. „ ٫Řečiʻ představují možnost všemu rozumět, aniž bychom 

si předtím věc osvojili. Chrání nás před nebezpečím, že bychom při takovém 

osvojování ztroskotali.“124 Zakrývají rovněž to, že toto ztroskotání by bylo možnou 

záchranou před lhostejností domnělé srozumitelnosti a tendencí zakrývat jsoucna. 

Řeči nejsou charakterizovány vědomým klamáním, ale neuvědomělou neznalostí, 

která je snad ještě větším nebezpečím, neboť zapovídá jakékoliv otázky.  

 V pobytu je výklad v podobě řečí původně zakotven a nemůže se z něho vymanit. 

V něm se děje průměrnost, která určuje naše vidění světa, ale rovněž z něho, 

v podobě vymezení se vůči němu, může vzrůst pravé porozumění. „Ontologicky to 

znamená: pobyt, který žije v ٫řečechʻ, je jako ٫bytí ve světěʻ odříznut od primárního 

a původně-pravého bytostného sepětí se světem, spolupobytem i s ٫bytím veʻ 

samým. Vznáší se v prázdnu, a přece je tímto způsobem stále u ٫světaʻ, s druhými a 

k sobě samému. Jedině jsoucno, jehož odemčenost je konstituována naladěnou a 

rozumějící řečí,(…) má bytostnou možnost takovéhoto vykořenění, které zdaleka 

není nebytím pobytu, nýbrž naopak jeho nejkaždodennější a nejtvrdošíjnější 

٫realitouʻ.125 

 Zvědavost a dvojznačnost 

 Tuto realitu charakterizuje rovněž zvědavost, které řeči radí, o co se má zajímat. 

Světlina pobytu, totiž odemčenost ٫bytí veʻ umožňuje zvědavosti každodenní 

kontakt se světem, který nemá pouze charakter vidění a tedy poznání, i když 

v souladu s antickou tradicí připisuje vidění jisté prvenství před ostatními smysly, 

které jsou jím rovněž vedeny. 

 Zvědavosti ovšem vidění, které pouze vidí, ale nerozumí, stačí. Oddává se takto 

světu, hledajíc další novinky. „Proto je zvědavost charakterizována zvláštní 

těkavostí, která nedovolí prodlévat u nejbližšího. Proto také nehledá klid 

soustředěného pozorování, nýbrž vyhledává neklid a vzrušení ve stále nových a 

nových proměnách toho, s čím se setkává.“126 Zvědavost, která v údivu spatřuje 

pouze možnost potvrzení domnělého vědění je charakterizována také hledáním 
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rozptýlení a bytostným charakterem, který Heidegger nazývá nesituovaností. Ta 

ukazuje na jakési všudybylství zvědavosti, které pobyt stále více vykořeňuje. 

„Zvědavost, které není nic uzavřeno, ٫řečiʻ, pro něž nic není nesrozumitelné, dávají 

sobě, tzn. takto jsoucímu pobytu, záruku domněle pravého ٫plného životaʻ.127 

 Takto se do spolubytí, bytí pobytu a světa vkrádá tzv. dvojznačnost, která zastírá 

rozdíl mezi pravým rozuměním a domnělou odemčeností. „Každý znale promlouvá 

nejen o tom, co máme právě před sebou, nýbrž je s to mluvit i o tom, co se má 

teprve stát, co tu ještě není, ale co by se ٫vlastněʻ mělo udělat.“128 Tušení, které 

ovšem vychází z pouhého opakování zaslechnutého, zastírá charakteru možností. 

Uskutečnění možnosti je potom pouze příčinou nezájmu, který jakožto zájem 

spočíval pouze na zvědavosti a řečech. Navrací totiž pobyt k sobě samému, neboť již 

více nemůže setrvávat u ٫být spolu u tohoʻ, které vlastně vše předem ví a je stmeleno 

právě tímto zvědavým tušením. „Protože čas pobytu, který v ústraní s něčím zápolí a 

ryzím způsobem ztroskotává, je jiný a z hlediska veřejnosti plyne pomaleji než čas 

٫řečíʻ, které ٫žijí rychlejiʻ, jsou ٫řečiʻ vždy již u něčeho docela jiného, co je právě 

teď nejnovější.“ 129 Přítomnost se stává jakoby již dávno minulou a zastaralou, 

neboť ji předešla nejenom nejedna nová skutečnost, ale i tušená budoucnost. 

Uskutečněné a jeho možnosti dostávají slovo, až když umlknou nic neříkající řeči a 

opadne všeobecný zájem. „Dvojznačnost veřejného výkladu vydává těkavé 

předjímání a zvědavé tušení za vlastní dění, zatímco uskutečňování a jednání snižuje 

na něco dodatečného a nedůležitého.“130 

 V modu ٫ono seʻ si tedy pobyt pravé bytostné možnosti neustále zakrývá. Řeči a 

zvědavost dávají světu a porozumění sobě i druhým podobu jakési jasnosti. Zdá se, 

že se pořád něco děje a řečem a zvědavosti je připisována falešná hodnota. Tato 

skutečnost vstupuje i do spolubytí. Druhý tu není, jako někdo o koho se zajímám a 

s nímž jsem ve vztahu, nýbrž je tu rovněž skrze řeči. Zastupují ho zvěsti, které se o 

něm říkají a novinky, které se o něm ví. Atmosféra vzájemnosti je tedy narušena 

neustálým sledováním reakcí druhých. Nejde zde o lhostejnost, ale spíše o 
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pozorování, poháněné strachem, aby nezůstalo pozadu. „Přitom je třeba mít na 

zřeteli, že dvojznačnost v žádném případě nepochází až z nějaké záměrné přetvářky 

a překrucování, že ji nevyvolává jednotlivý pobyt. Tkví již v ٫bytí spoluʻ jakožto 

vrženém ٫bytí spoluʻ ve světě.“131 

 Řeči, zvědavost a dvojznačnost jsou typickým znakem bytí každodenností, který 

je tzv. upadáním pobytu. Toto upadání vyjadřuje pohyb od sebe ke světu, ztracenost 

v modu ٫ono seʻ, rozptýlenost v ٫bytí spoluʻ, nikoliv však pád odkudsi z výšin, ze 

stavu, vůči kterému by byl tento upadlý a méně pokročilý. Upadání tedy vyjadřuje 

způsob, kdy je pobyt neautenticky, kdy se nachází v nevlastním modu pobytu. 

„٫Neautentickýʻ a ٫nevlastníʻ však v žádném případě neznamená ٫vlastně nejsoucíʻ, 

jako by pobyt v tomto bytostném modu přicházel vůbec o své bytí. Nevlastní modus 

bytí nemůže nikdy znamenat něco takového jako ٫nebýt už ve světěʻ, neboť právě on 

představuje určité význačné ٫bytí ve světěʻ, totiž takové, které je v neurčitém ٫ono 

seʻ plně pohlceno ٫světemʻ a spolupobytem druhých.“132 Toto ne-bytí, jak je 

Heidegger nazývá, je prvotním způsobem bytí pobytu a jeho možností. Upadání je 

vyjádřením odklonu od sebe samého a příklonem ke světu, který sám k bytí pobytu 

patří. 

 Skrze řeči, které pobytu odemykají vztah k sobě samému, ostatním i světu se 

pobyt ocitá v modu nezakotveného vznášení, jak jej nazývá Heidegger. Přispěním 

zvědavosti a dvojznačnosti je tak pobyt všude a nikde. 

 Bytí ve světě jako takové označuje Heidegger za svádějící, neboť řeči, 

konstituované spolubytím, pobytu předkládají možnost (on sám si je tedy takto 

předkládá) ztratit se v modu ٫ono seʻ. „ ٫Řečiʻ a dvojznačnost, ono, ٫všechno jsme 

již viděliʻ a ٫všemu již rozumímeʻ, budí zdání, že tato odemčenost pobytu, která je 

mu k dispozici a která mu vládne, je s to zaručit mu jistotu, ryzost a plnost všech 

možností jeho bytí.“133 Upadající ٫bytí ve světěʻ je rovněž zklidňující, neboť si ve 

své domnělé autenticitě a porozumění zastírá nepokoj otázky, který by mohl být 

východiskem, procitnutím. „V základě však zůstává v neurčitu a nedotázáno, čemu 

se vlastně má rozumět; zůstává nepochopeno, že rozumění samo je určité ٫moci býtʻ, 
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které se musí svobodně otevřít jedině v nejvlastnějším pobytu.“134 Třetí 

charakteristikou upadlého ٫bytí ve světěʻ je odcizení, které ve svém oddalování se od 

autenticity vede ke stále pochybnějším analýzám sebe sama a pobyt se tak sám 

v sobě zaplétá. 

 Svod, zklidnění, odcizení a sebezapletení dohromady vytvářejí pád, který ovšem 

vypadá jako vzestup. „Pobyt padá ze sebe sama do sebe sama, do nezakotvenosti a 

nicotnosti neautentické každodennosti. Tento pád mu však díky veřejnému výkladu 

zůstává skryt, a to tak, že je vyložen jako ٫vzestupʻ a ٫konkrétní životʻ.135  

 Toto potácení se v domnělém rozumění, které nedovoluje rozvrhovat se 

v autentických možnostech, nazývá Heidegger vírem, který představuje vrženost a 

její pohybový charakter. Tato vrženost k pobytu patří a není uzavřenou a vyřízenou 

záležitostí, ale je stále živoucí. 

 Upadání pobytu, jako ontologický pohyb, potom Heidegger považuje za důkaz 

jeho existenciality, neboť v rámci bytí ve světě realizuje své bytí, nikoliv jako 

izolovaný bod, který by se vztahoval k objektu (ke světu), jakkoliv je tato realizace 

neautentická. „Pobyt může upadat jen proto, poněvadž mu jde o rozumějící 

rozpoložené ٫bytí ve světěʻ. Naopak autentická existence není něčím, co by se 

vznášelo nad upadlou každodenností, nýbrž je existenciálně jen určitou modifikací 

jejího uchopení.“136 

 2.9 Úzkost pobytu 

 Momentem, kdy pobyt nahlíží sebe sama jako celost je úzkost, tedy jedna 

z možností odemykání bytí pobytu vycházející z fenoménu upadání. Úzkost je 

vymezena vůči strachu a v úzkostném bytí nám toto bytí ukazuje jako starost. Podle 

Heideggera je člověku tato charakteristika dána odedávna, byť pouze 

předontologicky. Se starostí je také spjata otázka po smyslu bytí vůbec. S bytím 

bývá rovněž ztotožňována pravda.  Rozumění, jako pravda bytí, je tedy pobytu jako 

rozumějícímu něčím základním, které je ovšem na první pohled skryto. „Jsoucno 

jest nezávisle na zkušenosti, znalosti a pojetí, kterými je odemykáno, odkrýváno a 
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určováno. Bytí ٫jeʻ však jen v rozumění toho jsoucna, k jehož bytí patří něco 

takového jako porozumění bytí. Bytí tudíž nemusí být uchopeno pojmově, ale nikdy 

není zcela nepochopeno.“137 

 Když se pobyt vzdaluje od sebe samého, odehrává se toto vzdalování se v modu 

úzkosti, která nerozumí tomu, před čím utíká. Je to neurčité obávání se bez předmětu 

a není tedy strachem, neboť ten vyvolává určitý předmět – tedy nitrosvětské 

jsoucno. Úzkost138 v nás vyvolává bytí ve světě, které je neuchopitelné. „V úzkosti 

se nesetkáváme s tím či oním, co by dostačovalo k tomu, aby nás ohrožovalo. Proto 

také úzkost ٫nevidíʻ žádné určité ٫zdeʻ a ٫tamʻ, odkud se ohrožující přibližuje. 

Z čeho je nám úzko, je charakteristické tím, že ohrožující není nikde.“ 139 Nikde a 

přece všude, neboť úzkost v nás vyvolává svět sám, jako možnost příručnosti, tedy 

onticky skutečně nic. „Když se tedy jako to, z čeho je nám úzko, vyjevuje ٫nicʻ, to 

znamená svět jako takový, pak je tím řečeno: to, z čeho je úzkosti úzko, je ٫bytí ve 

světěʻ samo.140 Terpve v úzkosti se nám svět zjevuje ve své světovosti, tedy jako 

jakési dějiště možností, jakkoliv není takto pochopen. Úzkost jakoby popírá smysl 

řečí a veřejného výkladu, problematizuje rovněž důležitost příručních jsoucen 

v jejich fakticitě. Pobyt tak staví před jeho ٫moci být ve světěʻ. „Úzkost zjevuje 

v pobytu bytí k nejvlastnějšímu ٫moci býtʻ, to znamená zjevuje volnost pro svobodu 

zvolit a uchopit sebe sama. Úzkost přivádí pobyt před jeho svobodu k...autenticitě 

jeho bytí jako před možnost, jíž vždy už jest.“141 Je to jeho možnost, do které je 

pobyt ale vržen. 

 2.10 Autenticita povolaná svědomím 

 Jak jsme již uvedli výše, pobyt může existovat autenticky nebo neautenticky. 

Pokud se pobyt vynachází neautenticky, je sebou v modu ʼono seʻ, který již určuje 

jeho bytí ve světě a volí za něho. Zastírá pobytu dokonce samu možnost volby. „To, 
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že se pobyt nechává takto bez vlastní volby strhnout neurčitým ٫nikdoʻ, a zaplétá se 

tak do nevlastního způsobu bytí, lze zvrátit jedině tím, že se ze ztracenosti 

v neurčitém ٫ono seʻ sám výslovně obrátí k sobě samému.“142 Aby se ovšem pobyt 

k sobě samému mohl vrátit a být autenticky, možnost, která by ovlivnila tuto 

skutečnost, musí sám zvolit. 

 V souvislosti sebehledání a nalézání autenticity hovoří Heidegger o hlasu 

svědomí, který chápe jako původní existenciální fenomén pobytu a který nám má 

cestu k ٫být sebouʻ ukázat. Svědomí, jež se nám snaží něco sdělit a po svém způsobu 

tedy pobyt odemyká, nás odkazuje k naší vlastní provinilosti. Heidegger svědomí 

považuje za volání, které nás vyzývá k ٫moci být sebouʻ. 

Odvahu k tomu toto volání zaslechnou a vyslechnout nazývá odhodlaností. „

 „Odhaluje se, že rozumět volající výzvě znamená ٫chtít mít svědomíʻ.“143 To 

odkazuje k nalézání sebe sama, ke snaze zaslechnout sebe samého a vymanit se tak z 

veřejné sféry ٫ono seʻ, kterou ovládají řeči. Ty svým hlukem všeobecného mínění 

překřikují volání našeho vnitřního hlasu. „Má-li se pobyt z této ztracenosti, v níž 

neslyší sebe sama, vymanit – a to skrze sebe sama -, musí se nejprve moci najít, najít 

sebe, totiž toho, jenž sebe přeslechl a který se neslyší, protože je zaposlouchán do 

neurčitého ٫ono seʻ.“144 

 Oproti řečem k nám svědomí mluví docela tiše. Jeho síla ovšem nespočívá 

v hlasitosti, ale v jasnosti a přímočarosti sdělení, které mnohoznačné a bezobsažné 

řeči šířící se zvenku postrádají. Naslouchání volání svědomí není založeno na touze 

po novinkách či senzaci, nepodněcuje ani zvědavost. Jakkoliv je volání způsobem 

řeči, svým nehlučným projevem může překlenout hluk veřejných řečí díky svému 

charakteru, který odkazuje na rozumění a nespočívá tedy ve výslovném projevu, 

který postihujeme smysly. „V odemykající tendenci tohoto volání je moment nárazu, 

otřesu. Volá se z dálky a do dálky. Volání se týká toho, kdo chce být přiveden 

zpět.“145 
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 Oslovuje pobyt a vyzývá ho k jeho vlastnímu ٫bytí sebouʻ, které se vymezuje 

vůči bytí v modu neurčitosti. Volání neapeluje na skutky pobytu, na jeho pobývání a 

angažování se ve světě. Nekárá ho za špatné, ani neoceňuje dobré. Oslovované ٫bytí 

sebouʻ je tak vytrženo všednodennímu dění, mínění ostatních i vlastnímu sebepojetí. 

„٫Bytí sebouʻ, zbavené útočiště a úkrytu, je voláním přivedeno k sobě samému.“146 

Dosavadním úkrytem mu byly všeobecné řeči a skrytost před sebou samým, která ve 

svém odhalení ale neznamená ponoření se do sebe.  

 Nyní je pobyt volán ke svým možnostem. „Svědomí mluví výhradně a neustále 

v modu mlčení. Tím nejenže neztrácí na slyšitelnosti, nýbrž nutí vyzývaný a 

burcovaný pobyt k zmlknutí v sobě samém.“147 Jsme tu tedy svědky přehlušení řečí 

tichem. Heidegger současně upozorňuje na to, že svědomí tu nemá charakter 

nějakého mystického hlasu. Odkazuje ale k jednoznačnosti a k jisté adresnosti 

volání. 

 „٫Klamyʻ nevznikají ve svědomí tím, že by volání minulo svůj cíl, nýbrž teprve 

na základě způsobu, jakým volání posloucháme: místo abychom je opravdu 

pochopili, zaplete je neurčité ٫ono seʻ do vyjednávání, do vnitřního rozhovoru, čímž 

zcela zvrátí jeho odemykající tendenci.“148 

 Čím je ovšem volající, kdo se skrývá za hlasem svědomí? „Ve svědomí volá 

pobyt sebe sama“, píše Heidegger149 Jeho volání vychází z pobytu samého, který ve 

své vrženosti zakouší úzkost z bytí. „Je to pobyt v tísnivé nehostinnosti, původní 

vržené ٫bytí ve světěʻ jakožto nezabydlenost, holé ٫žeʻ v ٫nicʻ světa.“150 Pobytu se 

ve vrženosti ukazuje jeho samota a nezastupitelnost v bytí, nutnost rozvrhovat se. 

Moci být tu má vlastně podobu nutnosti být. „Volání svědomí, to znamená svědomí 

samo, je ontologicky umožněno tím, že pobyt je v základě svého bytí starost.“151 

Na jaké rozpoložení v pobytu svědomí klade důraz? Heidegger poukazuje na to, že 

je to vina, pobyt sám sebe označuje za někoho, kdo je vinen. „Rozumění, které 

v existencielním smyslu poslouchá volání, je tím autentičtější, čím častěji pobyt 
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slyší a rozumí, že je volán on sám, čím méně je smysl volání překrucován tím, co se 

říká, co se sluší a patří.“152 Důležitou charakteristikou volání je tedy jeho dopad na 

konkrétního jednotlivce, na individuální ٫moci býtʻ, které se již nemůže schovat ani 

samo před sebou. Toto volání je „před-volávajícím při-voláváním“.153 

 Pokud položíme původní ontologickou otázku po vině, povede nás k jejím třem 

úrovním. V prvním významu se nám být vinen ukazuje jako dluh, znamená tedy 

někomu něco dlužit. Poukazuje tedy k disponování něčím, co nám nepatří a co 

naopak patří druhému. V druhé rovině potom být vinen skutečně znamená podílet se 

na něčem svou vinou. Být příčinou něčeho nechtěného, porušit pravidlo. Tyto 

výklady se ovšem stále pohybují v modu každodennosti, ve způsobu každodenního 

obstarávání.154 

 Až třetí smysl viny odpovídá způsobu bytí pobytu. Týká se totiž provinění na 

druhém, na spolubytí s druhými. Jde o mravní pochybení, které nutně nemusí zákon, 

ve smyslu psaného práva, upravovat. S Jaspersem bychom mohli říci, že se jedná o 

vinu morální. Zůstává ovšem otázkou, nakolik o této vině Heidegger skutečně 

uvažuje na poli morálky. Hovoří dokonce o tom, že neběží jenom o to, co jsme 

udělali a čím jsme se tedy provinili, ale vinou může být i skutek, který jsme 

nevykonali, ale uskutečnit jsme ho měli. „To se neděje porušením práva jako 

takového, nýbrž tím, že mám vinu na tom, že někdo druhý je ve své existenci 

ohrožen, sveden na scestí, či dokonce zničen.“155 

 Pobyt se tedy může provinit skutečně, ale současně již je vždy vinen jako pobyt. 

Vina je pro Heideggera bytostně negativitou. „Formálně existenciální ideu ٫vinenʻ 

určujeme tedy takto: být základem bytí určeného skrze ٫neʻ - tzn. být základem 

negativity.“156 Pro Heideggera z tohoto vyplývá, že tato vina není až důsledkem, 

nýbrž je založena na původní provinilosti pobytu. Negativita pobytu vychází z toho, 

že pobyt nikdy nemůže předstihnout svou vrženost, nikdy neexistuje před ní a také 

z jeho rozvrhování a tedy volby možností, neboť nějakou musí vždy zavrhnout. 

„Nikdy není existentní před svým základem, nýbrž vždy jen z něho a jakožto tento 
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základ. Být základem tudíž znamená nebýt nikdy od základu mocen svého 

nejvlastnějšího bytí. Toto ٫neʻ patří k existenciálnímu smyslu vrženosti.“157 

 Svou vinou, jež vychází ze založení pobytu, se tedy nemůžu proti morálnímu 

řádu provinit. Tato vina teprve morální řád zakládá. Pobyt je vždy již vinen, aniž by 

se fakticky provinil, nebo by měl možnost o tom vědět. Návrat k vině, ke kterému 

volání vyzývá je současně možností návratu k sobě samému, možností nahlédnout 

vědomě vlastní negativitu. „Pobyt na sebe nemusí uvalovat ٫vinuʻ teprve až 

pochybením či nedbalostí, má prostě být to, co je – totiž vinen – autenticky.“158 

V autentickém otevření se vině pobyt volí sebe sama, vymaňuje se neurčitému ٫ono 

seʻ, kde mu tento aspekt jeho existence zůstal skryt. 

 Chtít mít svědomí, být připravený být zavolán je podle Heideggera výrazem 

odpovědnosti. „Rozuměje volání svědomí, nechává pobyt v sobě jednat nejvlastnější 

٫bytí sebouʻ ze svého zvoleného ٫moci býtʻ. Pouze tak může být zodpovědný.“159 

 Řeč coby jeden z momentů charakteristiky pobytu chápaného jako starost má 

v souvislosti se svědomím podobu mlčení. Zamlklost zde není výrazem jakési 

skouposti na slovo, ale je vlastně konstitutivním prvkem řeči, neboť, jak již bylo 

uvedeno v kapitole o řeči, mlčet můžeme právě tehdy, či spíše mlčení nabývá svého 

pravého významu v tom případě, když máme co říci. „Řeč svědomí nikdy nenabývá 

zvukové podoby. Svědomí volá jedině mlčky, tzn. volání přichází z bezhlasí tísnivé 

nehostinnosti a volá pobyt zpět do vlastního ticha.“160 

 Odemčenost pobytu je tedy v dění se této odemčenosti charakterizována 

rozuměním, které se seberozvrhuje, úzkostí a řečí, která mlčí (tedy vlastně 

nasloucháním svědomí). Heidegger v tomto smyslu odemčenost nazývá 

odhodlaností, ve které je pobyt jako takový pravdivý. „Odemčenost našeho ٫tuʻ 

odemyká vždy stejně původně celé ٫bytí ve světěʻ - tzn. svět, ٫bytí veʻ a ٫bytí sebouʻ 

- jímž toto jsoucno jakožto ٫já jsemʻ jest.“161 Ve své cizotě, jež se pobytu otevírá, 

nás ale odemčenost vede kromě obstarávání také ke spolubytí. „Teprve odhodlanost 

k sobě samému umožňuje pobytu nechat spolujsoucí druhé ٫býtʻ v jejich 
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nejvlastnějším ٫moci býtʻ a péčí, která předbíhá a osvobozuje, jim toto ٫moc býtʻ 

pomáhá odemykat.“162 Abychom mohli být s druhými, musíme tedy nejprve cele být 

sami sebou a stejně tak druhé musíme nechat moci se stát sebou samými. 

S autenticitou pobytů se otevírá také autentické spolubytí. 

 Zajímavým faktem odhodlanosti je její neurčitost. Pobytu totiž nejsou nabídnuty 

možnosti a naslouchání svědomí není konečnou odpovědí, která by se nabízela. Je to 

spíše otevření se možnostem, o kterých víme, že nás budou provázet po celý život. 

Je to rozhodnutí pro neurčitost v její určitosti. „Ale existencielní, vždy až 

v odhodlaném rozhodnutí se určující neurčitost odhodlanosti má nicméně svou 

existenciální určitost:“163 Jinak řečeno, ať již ve své existenci bude pobyt volit či ať 

se zachová jakkoliv, prvním a zásadním rozhodnutím, ve světle kterého se budou 

další rozhodnutí odvíjet, je to být autenticky pobytem.  Okolnosti, existenciální 

fenomény, které budou přítomny každému činu, Heidegger nazývá situacemi164. 

„Odhodlanost znamená otevřít se výzvě volající ze ztracenosti v neurčitém ٫ono seʻ. 

Neodhodlanost neurčitého ٫ono seʻ sice zůstává u moci, avšak není s to odhodlanou 

existenci ohrozit.“165  
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3. (NE)KONEČNOST LIDSKÉHO ŽIVOTA 

 3.1 Bytí a nicota 

 Lévinas poukazuje na to, že v dějinách filosofie se smrt neustále vysvětluje 

v hranicích dvou mezních bodů – bytí a nicoty. Buď tedy jako přechod do nicoty, či 

odchod do jiných světů, které jsou oba charakterizovány empirickým zmizením. 

Pojetí smrti jako přechodu do nicoty se váže k vraždě, která je motivována právě 

důsledkem zničení. „Hlubším způsobem a v jistém smyslu a priori pojímáme smrt 

jako nicotu ve vášni vraždy. Ztotožnění smrti s nicotou odpovídá smrti Druhého ve 

vraždě.“166 Tato věta si ovšem v jistém smyslu odporuje, neboť podle Lévinase se 

druhý stává Druhým v mém mravním vědomí a není jím nikde jinde, než právě zde. 

Pokud jsme tedy mravními bytostmi, vražda se pro nás stává prakticky nemožnou. 

Pouze v mravním vědomí jsme schopni vnímat Tvář Druhého, která tuto vraždu 

zapovídá. Jako mravní bytosti tedy nemůžeme Druhého zabít167.  

 Lévinas chce ukázat, že ve vztahu k mé smrti se ocitám mimo možnost nicoty či 

přechodu do jiného bytí mimo tento svět. „Smysl mé smrti záleží právě v odmítnutí 

této poslední alternativy. Má smrt se neodvozuje pomocí analogie ze smrti jiných, 

nýbrž je vepsána ve strachu o mé bytí, který mohu mít.“168 Hrozba smrti spočívá 

v její nepředvídatelnosti a v existenci její blízkosti. Je to právě její neuchopitelnost, 

její zmocnění se mě, které je děsivé. Jedná se o nerovný zápas, pokud se o něm dá 

vůbec mluvit. „Zápas je vždy již anebo ještě válkou, v níž mezi srážejícími se silami 

zeje interval transcendence, z něhož přichází, nevítána, smrt a její úder.“169 

 3.2 Vůle k životu 

 Ve své smrti ale nejsme sami, neboť je to právě ona v celé své hrozivosti, která 

otevírá prostor druhému. „(…)umožňuje apel k druhému, k jeho přátelství, k jeho 
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hojivému působení. Lékař je apriorním principem lidské smrtelnosti. Smrt se 

přibližuje ve strachu před někým a v naději v někoho.“170 „Pouze zraněný lékař umí 

uzdravovat.“ 171Zamyslíme-li se nad touto větou, musí nám být jasné, že nehovoří o 

lékaři, který musí mít rovněž zlomenou ruku, aby se mohl zasadit o srůst té naší. 

Říkám nám ale, že máme cosi podstatného společného. Nejen to, že jde o člověka, 

který také někdy zakusil bolest (ať již fyzickou či psychickou), a že je tedy schopen 

do určité míry sdílet tu naši, ale především, že je jako my smrtelnou bytostí, která 

může mít ze smrti strach. 

 Významný psychoterapeut Viktor E. Frankl v této souvislosti, v souladu se svou 

logoterapií a s možností uskutečňování postojových hodnot, považuje za nutné, aby 

pacient věděl, že k němu přichází lékař, tedy osoba stojící na straně pacienta, na 

straně života, který má smysl i v utrpení a ve zdánlivé nemožnosti dál o svém životě 

rozhodovat, a nikoliv kat. Heslem Franklovy logoterapie je Nietzschova myšlenka, 

že když máme proč, zvládneme už každé jak. Hovoří o vůli k životu, která je hnací 

silou a odrazovým můstkem v situacích, které se zdají být bezvýchodné. Sebevraždu 

chápe jako odvahu ke smrti, ale zbabělost k životu. 172  

 Na první pohled se může zdát, že tu v odkazu na tuto myšlenku nacházíme jistou 

paralelu s Heideggerovým ʼbytím k smrtiʼ a Lévinasovým ٫ještě neʼ, které je jasným 

vyslovením se pro život, byť s plným uvědoměním si smrti. Je ovšem nutné 

předeslat, že ani Heideggerovo ٫bytí k smrtiʻ, o kterém bude pojednáno v další 

z kapitol, není vyslovením se pro smrt a rezignace na život. Frankl nicméně, 

podobně jako Lévinas173, nejenže zasahování do možností života druhého, které by 

mohlo vést k jeho konci (ať již v podobě vraždy, která je nejhorším činem a 

naprostým nepochopením smyslu, nebo ve zdánlivě ulehčující podobě euthanasie) 
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zavrhuje, nýbrž mohli bychom říci, že ukládá druhému člověku na bedra jeho 

vlastního života ještě vůli k životu a odpovědnost za bližního.  

 Lévinas smrt pojímá jako neustále se přibližování okamžiku, který je ale zcela 

mimo mé možnosti a mou vůli. Nejenže nevíme, kdy přijde, ale nemáme ponětí ani 

o tom, co přijde, co se stane. Označuje ji, dokonce, jako jeden ze způsobů 

vztahování se k Druhému174. V podobném duchu jako je tomu u Zenónovy aporie 

půlení se ke mně smrt neustále přibližuje, ale toto přibližování se nemá konce, neboť 

o tomto konci přibližování již nejsem schopen mít žádnou zkušenost. Lévinas 

dokonce hovoří o posledním úseku, který bude překonán bez mého vědomí.  

 V tomto kontextu zmiňuje rovněž Poeovu povídku, kde se směrem k vypravěči 

začnou z obou stran přibližovat stěny a smrt tak získává časový i prostorový 

interval.175 Jakkoliv je tento interval nezměřitelný a možná zdánlivě stejně vzdálený, 

zůstává otázkou, zda v tomto případě smrti zůstal charakter neočekávatelnosti a zda 

si v této kruté situaci vůbec mohla zachovat svou určitou smysluplnou hodnotu pro 

život. 

 3.3 Utrpení 

 Jistou nemožnost uniknout ovšem představuje fyzické utrpení, které Lévinas 

charakterizuje vehnáním do bytí176. „Všechna prudkost utrpení pochází z nemožnosti 

uniknout, ochránit se v sobě proti sobě; pochází z odloučení od každého živého 

zdroje.“177 Vůči smrti máme určitý odstup, jakkoliv může být blízko, je stále 

budoucí, ale utrpení je aktuální. Podle Lévinase se i přesto, že se v utrpení, ve 

vystavenosti bolesti, ztrácí naše svoboda, můžeme svobodnými stát. Vědomí, 

zanechávající nepatrný odstup od přítomnosti a vytvářející tak naději je pro něj 

trpělivostí, jakousi hrdinnou vůlí.  Zlo je zde uvědomované, ale držené v pozadí. 

„Avšak v tomto krajním vědomí, v němž vůle dosahuje vlády v novém smyslu, 

v němž se jí smrt již nedotýká, se krajní pasivita stává krajní vládou.“178 Tento hrdý, 
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nekompromisní postoj je obranou nejen před utrpením, které nepochází od jiné 

osoby (tzn. např. nemoc179), ale i proti trápení, které je cíleně vedeno nenávistí.  

 Původce tohoto utrpení se snaží lidskou bytost zvěcnit, ale zároveň chce, aby toto 

své zvěcnění plně pocítila (což již nutně odporuje neživoucí věci). Současně si přeje, 

aby je prožívala jako svobodná bytost. Pokud tedy ale toto zvěcnění nazírá, zůstává 

již subjektem. Podle Lévinase „působit utrpení neznamená redukovat druhého na 

objekt, nýbrž pyšně mu ponechat jeho subjektivitu“.180 V utrpení vůle odporuje 

absurditě, která jí je předkládána a činí ji snesitelnou, neboť neredukuje jako nicota 

život jednotlivce na cosi subjektivního, iluzorního a nahraditelného. „Jinak řečeno: 

v trpělivosti proniká vůle krustou svého egoismu a jakoby přenáší své těžiště mimo 

sebe: je vůlí, která chce jako ničím neomezovaná Touha a Dobro.“181 Smrt se vůli 

zcela vymyká. „Co je třeba překonat, to není nicota smrti, nýbrž pasivita, které se 

vystavuje jakožto smrtelná, jakožto neschopná absolutní pozornosti či absolutní 

bdělosti a jakožto nutně překvapovaná, jakožto vystavená vraždě.“182  

 3.4 Být pro Druhého 

 Přibližování se smrti je hrozbou, ale současně také vědomím, že ještě nepřišla. 

„Naléhá a dává čas. Být časově znamená současně být pro smrt a mít ještě čas, být 

proti smrti.“183 Lévinas o smrti hovoří jako o nemožnosti všech možností. Strach ze 

smrti Lévinas chápe ne jako strach z nicoty, ale strach o život, o mé bytí, které je 

ohroženo násilím. 

 Podle Lévinase „smrt nemůže vzít životu všechen smysl“184. Mimo nicoty je tu 

ještě cizí vůle. Někdo jiný, vůle či Bůh, jež není součástí mého světa tu je, a bude 

stále. Není to jen někdo, kdo je jakýmsi svědkem mého bytí, ale bytost, jež mi může 
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být nablízku, stejně jako mi může ublížit. Umožňuje mi chtít, „avšak toto chtění není 

egoistické; je to vůle, která vniká do podstaty touhy, jejíž gravitační střed není 

totožný s já, příslušným k potřebě, do touhy, která je touhou pro Druhého“185. Vůle, 

která ví o smrti, která jednoho dne přijde, má ale ještě čas, který s tímto vědomím 

může naplnit smyslem. Má čas být pro Druhého, jak píše Lévinas. Být pro druhého, 

s Druhým a jakkoliv toto v Lévinasově filosofii není zdůrazňováno, je to také čas, 

kdy tu Druhý může být pro nás. „Takto definovaná bytost disponuje svým časem 

právě proto, že odkládá násilí, tj. proto, že za smrtí trvá smysluplný řád a že se tedy 

všechny možnosti rozmluvy neredukují na zoufalé údery hlavou proti zdi.“186 

Obranou smrtelné vůle je dobrota, jejíž smysl nemůže smrt vymazat. „Být pro 

druhého znamená být dobrý. Pojem Druhého sice nemá žádný nový obsah ve vztahu 

k pojmu já, avšak bytí pro druhého není vztah mezi pojmy, jejichž rozsah by se kryl, 

není to ani koncipování pojmu jako výkon já, nýbrž moje dobrota. Fakt, že 

v existenci pro druhého existuji jinak, než existuji-li pro sebe, je fakt mravnosti 

samé.“187 

 Dovedeme-li toto do důsledků, mohli bychom si položit otázku, jaký smysl by 

pro člověka měla jeho existence, kdyby věděl, že existuje (a bude existovat) sám? 

Robinson přestal svět vidět prostorově, protože v dané chvíli pro nikoho z jiného 

úhlu podhledu neexistoval a i pro něj tedy přestal existovat v možnosti. Nenašel 

v sobě ale sílu právě kvůli Druhému (kvůli existenci jiné vůle), ať již proto, že jim 

chtěl být nablízku, nebo proto, že chtěl mít nablízku je? 188 

 Smrtelná vůle je tedy časově omezená, ale současně s tímto časem po určitou 

dobu disponuje. Obsahuje v sobě také jakousi dvojakost, totiž odolnost a zároveň 

neustálou možnost podlehnout. Její rezistence záleží na vlastní síle a také na tlaku, 

jež působí zvnějšku. Je svobodnou, ale současně ví o své vystavenosti nesvobodě, 

od které je (zatím) oddělena časem, který zbývá. Vědomá bytost má tak ve 

zbývajícím čase možnost odstupu od bytí, i když je v něm současně sevřena.  
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 Pro bytost, která má čas není přítomnost stále uzavřena. Podle Lévinase je 

v distanci k sobě, či také v předsíni bytí. Není stále završena. Můžeme také říci, že je 

stále před svou definicí.189 Jednotlivé momenty ještě netvoří jednolitý příběh, na 

který bychom se retrospektivně dívali, nýbrž je před námi stále množství možného, 

které se může stát. Lévinas v tomto spatřuje příležitost k nápravě, k dodatečnému 

osušení slz, které byly vyvolány, ale nikdy nebudou zapomenuty. Dává šanci 

napravit minulé, které ještě nebylo uzavřeno a nestalo se definitivním. 

 V tomto kontextu pro nás může být také zajímavá jakási dvojakost Druhého. 

Potkávám jej totiž jako nuzáka (jakkoliv tomu tak fakticky nemusí být a nemáme 

zde na mysli žádné společenské postavení či materiální (ne)zajištěnost), který mě ale 

po svém způsobu nutí, abych se k němu chovat jako ke králi. V mých očích je 

chudákem, ale tento pohled ho současně nade mne vyvyšuje a činí jej zdrojem mého 

soucitu a mé obavy o něho. Ve zranitelnosti je jeho síla. „Druhý jakožto druhý stojí 

v dimenzi výše a ponížení – slavného ponížení; má tvář chuďase, cizince, vdovy a 

sirotka a současně pána, jenž je povolán, aby mi udělil mou svobodu a ospravedlnil 

ji.“190 Tato nerovná situace je charakterizována setkáním tváří v tvář. Vztah, který se 

zakládá, je konstituován řečí. Jejím základem je společné sdílení světa. Lévinas 

poukazuje na to, že i když setkání s druhým může být problematické především ve 

vztahu k mé svobodě, nechápeme je jako negativní skutečnost, které je třeba se 

vyhnout. „Moje arbitrérní svoboda čte svou hanbu v očích, které se na mne dívají. Je 

apologetická, to jest, vždy se již ze sebe vztahuje k soudu druhého, k němuž dává 

podnět a který ji proto nezraňuje jako nějaká mez.“191 Před druhým tu nevystupuji 

jako neosobní rozum ani jako subjekt zahleděný do svého vědomí, nýbrž jako bytost 

vyjevující se ve své řeči a mající tak slovo. Je tu tedy dostatek prostoru pro pravdu, 

pro upřímnost hovoru. Lévinas tak rozlišuje mezi bytím dějinným a náboženským. 

„Rozdíl mezi ٫vyjevováním se v dějináchʼ (bez práva na slovo) a vyjevováním se 

druhému, kdy asistuji svému zjevování, odlišuje moje politické bytí od mého bytí 

náboženského.“192 Rovněž je můžeme nahlížet jako bytí v totalitě a naopak ve sféře 

nekonečna. Lévinas poukazuje na to, že do pravdy bytí zasahuje smrt, jež nutí 

                                                
189

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno.  Praha: Oikúmené. 1997. s. 213. 
190

 Tamtéž, s. 223. 
191

 Tamtéž, s. 224. 
192

 Tamtéž, s. 225. 



58 

 

subjektivitu k mlčení. Druhým způsobem mlčení, avšak dobrovolným, který se tak 

vzdává svého slova a sebe sama ve prospěch druhého, je láska. Je to odmítnutí 

vracet se zpět k sobě samému a tak vzdorování smrti. 

 Gabriel Marcel ve svém díle K filosofii naděje píše, „milovat někoho, to znamená 

říci mu: ty neumřeš“.193 Pokud se budeme držet výkladu v duchu myšlenky, že láska 

je silná jako smrt, nebo snad i silnější než ona, který nabízí Tomáš Halík, může pro 

nás znamenat dvě základní věci. Za prvé je to skutečnost, že si své blízké budeme 

pamatovat dále, i když tu již fyzicky nebudou, neboť pro nás stále budou žít ve 

vzpomínce. Za druhé také to, že až vzpomínka na nějakého člověka již nebude 

uložená v žádné žijící paměti, tzn. nebude už žít nikdo, kdo by si tohoto člověka 

pamatoval, na jeho existenci to nic nezmění. Vzpomínka bude totiž navždy uložena 

ve věčné (absolutní) paměti a nepřestaneme tedy být méně pravdivými. Mohli 

bychom také říci, že to, co jednou bylo, co se odehrálo, již nemůže nikdo vymazat. 

Halík takto také poukazuje na strach ze smrti, jako na strach ze zapomenutí. 

Garantem tohoto nezapomenutí je mu v nejzazším momentě Bůh – symbol 

přemožení smrti, budoucnosti, naděje a lásky.194 

 Můžeme tu vidět jistou analogii s Lévinasovým nekonečnem, náboženským 

vztahem a rovněž fenoménem plodnosti (ve smyslu možností za hranicemi jednoho 

subjektu). Lévinas, podobně jako Marcel, píše, „milovat znamená mít strach o 

druhého, pomáhat mu v jeho slabosti“195. 

 Lévinas odpovědný subjekt charakterizuje větou „nemoci uniknout – to je právě 

٫jáʼ“196. Znamená to, že já je povoláno k nekonečné odpovědnosti a utvrzuje tak 

svoji subjektivitu, která překračuje hranice objektivní morálky. „Rozměr její 

interiority se převádí z roviny subjektivity do roviny bytí.“197 Potvrzuji přijetí všech 

svých úkolů, jejichž (s)plnění je nezastupitelné. „Završení já jako já a mravnost jsou 

jeden a týž proces v bytosti: mravnost se nerodí v rovnosti, nýbrž ve faktu, že 

nekonečné požadavky, požadavek sloužit chudému, cizinci, vdově a sirotkovi, 
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konvergují v jednom bodu universa.“198 Nekonečnou odpovědností lidská bytost 

překonává totalitu, kterou nyní přesahuje. Toto překonání je v neustálém 

zodpovídání se povinnostem, jež přede mě odpovědnost staví, nevyčerpatelné. 

Plněním povinností se já jakoby sebepotvrzuje a současně stvrzuje v objektivním 

soudu. „Toto potvrzení však nezáleží v tom, že lichotí jejím subjektivním sklonům a 

utěšuje ji před smrtí, nýbrž záleží v existenci pro druhého, tj. v tom, že se 

problematizuje a bojí se vraždy více než smrti; je to salto mortale, jehož nebezpečný 

prostor již otevírá a proměřuje trpělivost (a v tom je též smysl utrpení), jež však 

může provést pouze bytost par excellence singulární – já.“199 Postavit se před soud 

(Lévinas hovoří o soudu Boha) znamená žádat případný trest a současně potvrzení 

své interiority, která ale překračuje hranice svého bytí. „Dobro záleží v tom, že se 

v bytí kladu tak, aby Druhý platil více než já sám. V dobru je tak obsažena možnost, 

aby já, jemuž smrt může vzít jeho schopnosti, nebylo bytím k smrti.“200 

 3.5 Bytí k smrti 

 „Konečnost zároveň vytváří předpoklad pro chápání vlastního bytí v jeho 

celkovosti a je tak zároveň předpokladem konstituce a udržování identity vlastní 

osoby (Selbst) a její integrity, čímž je např. i jedním z existenciálních předpokladů 

etiky“, píše Jaroslav Novotný ve své stati týkající se Heideggerova bytí k smrti.201  

 Heidegger si klade otázku, zda lze pobyt jakožto existující uchopit v jeho celosti. 

Rozpory jsou totiž v samé skladbě bytí pobytu – a to v ontologickém smyslu 

starosti, která tvoří celost strukturního celku pobytu. Primární moment starosti, tedy 

být v ʼpředstihuʻ před sebou podle Heideggera znamená, že pobyt existuje kvůli 

sobě a v trvání svého bytí se vztahuje ke svému ʼmoci býtʻ. I v okamžiku, kdy se 

toto trvání zdá jako uzavírající se, je pobyt určen ʼpředstihemʻ. Poukazuje na to, že 

odmítavý či lhostejný vztah k možnostem je stále předstihem. Pobyt se tedy stále 

vyskytuje v modu neukončenosti, neuzavřenosti, v poukazu k možnostem, které 

ještě nebyly naplněny. 
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 Když dojde k momentu, kdy pobytu již nic nechybí, stává se někým, kdo tu již 

není. Odstranění neukončenosti znamená totiž zánik pobytu, ztrátu bytí ʼtuʻ. „Dokud 

pobyt jako jsoucno jest, nikdy nedosáhl své ʼcelostiʻ. Ale dosáhne-li jí, stává se tento 

zisk ztrátou ʼbytí ve světěʻ vůbec. Nikdy pak už není možno zakusit je jako 

jsoucí.“202 Je tedy nemožné onticky zakoušet pobyt jako jsoucí celek a ontologicky 

ho určit. Překážkou je bytí pobytu, které se ve svém naplnění vymyká zkušenosti. 

 Tato zkušenost, která je pobytu odepřena ve vztahu k sobě samému, je ale možná 

vzhledem ke smrti druhého člověka. V této objektivní danosti Heidegger vidí 

možnost ontologického vymezení celosti pobytu. Podle něho je smrt druhého 

přechodem ze způsobu bytí pobytu na způsob, ve kterém již pobytem není. Zároveň, 

ale upozorňuje na vztah k zesnulému, který v modu vzpomínky a uctívající péče 

jistě nenáleží do způsobu obstarávajícího bytí, které nakládá s příručním jsoucnem. 

Pozůstalý takto zesnulého, který tu fakticky již není, drží stále v tomto světě. 

Heidegger ale konstatuje, že v zakoušení ztráty druhého nám není přístupná ztráta 

bytí, kterou zakusil ten, kdo zemřel a nelze tedy takto odhalit ontologický smysl 

umírání jako možnost jeho bytí. V bytostné možnosti končení nelze totiž vycházet 

ze zaměnitelnosti pobytů a z jednoho usuzovat na druhý, protože „nikdo nemůže 

druhému odejmout jeho umírání“203, přesněji řečeno jeho smrtelnost. Smrt, která je 

ontologicky konstituována existencí, je bytostně smrtí každého pobytu. „Umírání 

není žádná výskytová událost, nýbrž fenomén, který je třeba chápat existenciálně, a 

to ve význačném smyslu.“204  

 Smrt jako existenciální fenomén tedy musíme zkoumat z vlastního pobytu a toto 

pobytové končení nechápat jen fyziologicko-biologicky. (abychom smrt pobytu 

odlišili od úhynu živočichů a konce výskytových jsoucen). Existenciální smysl 

konečnosti205 je podle Heideggera nutno vyčíst z pobytu samého a tato konečnost 

vytváří pobytu možnost být celým.  

 K pobytu tedy, v jeho existenci, bytostně patří necelost, která je vyjádřena 

modem ʼještě neʼ, který ale není chyběním, ve smyslu postupného doplňování, jak 
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by to bylo u výskytového jsoucna. Pobyt se musí stát něčím, čím ještě není. A 

k tomu čím ještě není, se na rozdíl od příručního jsoucna (např. nezralý plod) 

vztahuje. 

 Heidegger dále poukazuje na to, že konec pro pobyt nutně nemusí znamenat 

sebenaplnění. Říká, že „ve smrti není pobyt ani završen, ani prostě nezmizel, ani 

není dohotoven nebo zcela k dispozici jako příruční jsoucno“.206 Smrt tedy do jisté 

míry vyjadřuje bytí k smrti pobytu, kterou na sebe bere v okamžiku zrození. Toto 

charakterizuje větou, že „jakmile člověk nabude života, ihned je sdostatek stár, aby 

zemřel“.207 Lévinas v této souvislosti poukazuje na to, že je nutné rozlišit 

ontologická tvrzení a faktickou situaci pobytu (zde bychom také mohli brát v potaz 

různá existenciální rozpoložení, ta by ale nepřispěla k lepšímu vyjasnění). „Pobyt je 

pro smrt v každém okamžiku své existence, ne duchem, ale uskutečněním své 

existence, která tkví v porozumění této situaci.“208 Z toho tedy vyplývá, že 

smrtelnými bytostmi jsme od okamžiku narození, ale uskutečňovaným 

Heideggerovým bytím k smrti až uvědomělým převzetím své smrtelnosti 

v autenticitě. 

 Základní strukturou pobytu je starost, která znamená „být v předstihu před sebou 

vždy již ve (světě) jakožto ʼbytí uʻ (nitrosvětsky) vystupujícího jsoucna“.209 Z těchto 

rysů je tedy možné určit smrt jako patřící k pobytu. K ʼještě neʼ, se pobyt vztahuje 

jako k jistému konci, který očekává, ovšem ne ve smyslu výskytu, příručnosti ani 

spolupobytu. Smrt pro pobyt představuje nejzazší a nejvlastnější ʻmoci býtʻ, kterému 

běží o bytí ve světě vůbec. Heidegger poukazuje na to, že v možnosti ʼmoci tu již 

nebýtʻ, když člověk očekává sebe sama je vyvázán ze vztahů spolubytí. V možnosti 

smrti pobytu jako nemožnosti již více být, pobyt nemůže předstihnout sebe sama. 

Existenciální možnost smrti je založena na předchozím vědění o ní a tento strukturní 

moment je nejpůvodněji patrný v bytí k smrti. S touto nepředstižnou možností, 

jakkoliv o ní z počátku třeba neví, se pobyt rodí, je do ní vržen.  
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 Tato vrženost se nejnaléhavěji ukazuje v úzkosti, která není momentálním 

strachem z dožití, obavou jednotlivce, ale základním rozpoložením pobytu. Úzkosti 

jde o ʼmoci býtʻ vůbec. Prvotní nevědomost o smrti podle Heideggera není 

důkazem, že by smrt k pobytu jako vrženost obecně nepatřila, ale je poukazem 

k tomu, že si pobyt ʼbytí k smrtiʼ často nejprve zakrývá v modu upadání, který se 

vztahuje spíše k obstarávání než k nejvlastnější možnosti. 

 V modu každodennosti se ke své nejvlastnější možnosti pobyt vztahuje po 

způsobu ʼono seʻ. Výklad této možnosti se v tomto modu projevuje v řečech, které 

se říkají. V tomto porozumění smrt vystupuje jako běžná příhoda, jako nitrosvětská 

událost, která se vykládá a pomyslně oddaluje jako něco, co se ho ještě netýká. Ono 

se, tu poukazuje ke každý a potažmo tedy k nikdo. 

 Podle Heideggera ʻono seʼ brání tomu, aby se probudila odvaha k úzkosti, neboť 

veřejné výklady jí rozumějí jako zbabělému strachu, nejistotě, či slabosti, které mají 

být překonány povznesenou lhostejností. Takto je pobyt na stálém útěku před sebou 

samým, který je ale již předem prohraným bojem. Heidegger říká, že „pobytu jde i 

v průměrné každodennosti neustále o toto nejvlastnější, bezevztažné a nepředstižné 

ʼmoci býtʻ, byť jen v modu obstarávání neznepokojené lhostejnosti vůči nejzazší 

možnosti své existence“.210  

 I v modu každodennosti, ve lhostejném ʻumřít se někdy musíʼ, se ukazuje jistota, 

byť zde upozaďovaná. Jistota tedy ukazuje k pravdivosti, která jsoucno odhaluje 

v nejpůvodnější pravdě odemčenosti pobytu. Heidegger charakterizuje pobyt jako 

odemčeně-odemykající a odkrývající. Pravdu otevírá pravdivým vztahem k sobě 

samému. Projevem jistoty je přesvědčení, které je vedeno odkrytou věcí samou a je 

opakem názoru. 

 Každodenní pobyt se tedy ve vztahu ke smrti stává nepravdivým, protože smrt 

neodkrývá v jejím vlastním smyslu. Jistota smrti se tedy jeví jako nepřiměřené 

považování za pravdu, které toto jisté zakrývá. V jistotě smrti je ale nutné, aby si 

každý pobyt byl jist svým nejvlastnějším moci být a nevycházel pouze z empirické 

jistoty, která neukazuje, jak smrt jest. 
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 V modu každodennosti veřejného mínění se zakrývá jistota smrti vlastní, totiž že 

je možná v každý okamžik. Právě nejasnost jejího ٫kdyʻ je tím, čemu se řeči 

vyhýbají tím, že toto kdy odsouvají na později. Nejasností je zakrývána možnostní 

povaha smrti: její jistota a neurčitost. Smrt tedy Heidegger charakterizuje takto: 

„smrt jako konec pobytu je nejvlastnější, bezevztažná, jistá a jako taková neurčitá, 

nepředstižná možnost pobytu. Smrt jest jako konec pobytu v bytí tohoto jsoucna 

k jeho konci“211. Ani v každodennosti ale podle Heideggera nedospívá pobyt ke 

svému konci až ve svém dožití, neboť nejzazší ʼještě neʻ je v pobytu vždy již 

zahrnuto a nelze tedy ontologicky mluvit o necelosti pobytu. Každodenní utíkání 

před smrtí je ale bytím k smrti neautentickým, které je v předstihu založeno na 

možné autenticitě. 

 Jak je ale charakterizováno autentické bytí k smrti, které je druhým nesdělitelné? 

Autentické bytí k smrti před nejvlastnější možností neutíká a tuto možnost si 

nezakrývá. Není vedeno neurčitým ʼono seʻ.  Bytí k smrti jako bytí k význačné 

možnosti se ke smrti nemůže vztahovat jako k příručním jsoucnům, jejichž 

uskutečnění obstaráváme a odhlížejíce od jejich funkčnosti hledíme k tomu, co je 

jimi umožňováno. K smrti se tedy nemůžeme vztahovat jako k příručnímu jsoucnu, 

bez toho, že bychom poukazovali k její nechtěnosti, protože v jejím uskutečnění by 

pobyt ztratil možnost existujícího bytí k smrti. Vztahovat se k ʻbytí k smrtiʼ v modu, 

který můžeme nazvat ʼmyslet na smrtʻ, je dalším jejím určováním a přibližujícím 

oddalováním. Smrt se má ve své možnosti ukazovat co nejméně. V bytí k smrti musí 

pobyt smrti rozumět jako možnosti a jako takovou ji především vydržet. 

 K možnému v možnosti se vztahujeme v očekávání, které je charakterizováno 

také čekáním, které je ovšem zase čekáním na uskutečnění. Bytí k smrti, které se má 

vztahovat ke smrti, jako k možnosti Heidegger nazývá předběhem k možnosti a 

charakterizuje je jako „nejbližší blízkost bytí k smrti jako možnosti je od skutečného 

vůbec nejdál jak je vůbec možné“.212 Rozumět této možnosti znamená rozumět 

existenci jako již více nemožné. Možnost smrti není něčím, v čem by pobyt mohl 

být skutečně je to možnost nemožnosti se již více vztahovat. Tento předběh k 

možnosti umožňuje vyvstat smrti jako možnosti v jejích důsledcích.  

                                                
211

 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikúmené, 2008. s. 295. 
212

 Tamtéž, s. 298. 



64 

 

 V předběhu se pobyt otevírá sobě samému ve své nejzazší možnosti a takto si 

sám rozumí. Může existovat autenticky. Ve smrti se pobytu otevírá nejvlastnější 

moci být, ve které jde o bytí pobytu. V této vytrženosti modu ʻono seʼ tomuto modu 

teprve, jako ztracenosti v každodennosti, rozumíme. Předběh pobytu ukazuje, že 

každý jednotlivý pobyt musí převzít své moci být. Smrt pobyt osamocuje. Pobyt je 

autenticky sebou samým pokud se sám možnosti otevře. Spolubytí a obstarávání, 

které patří k podmínkám existence, ale podle Heideggera nezakládají autentický 

vztah k existenci. Ten je založen na prvotním se rozvrhování vzhledem ke svému 

nejvlastnějšímu moci být, které je nepředstižné. Autentický předběh se smrti volně 

vystavuje. To mu umožňuje osvobodit se ze ztracenosti a autenticky pochopit a volit 

předcházející možnosti. Předběh pobytu otevírá možnost vzdát se sebe samého a 

znemožňuje ustrnout v každé již dosažené existenci, ve které by mohl zaostat za 

sebou samým. „Jsa svoboden pro své nejvlastnější, se zřetelem ke konci určené 

možnosti, to znamená pro možnosti pochopené jako konečné, odvrací pobyt 

nebezpečí, že ve svém konečném porozumění existenci nedbal existenciálních 

možností druhých, které ho přesahují, nebo že by je násilně přizpůsoboval svým – a 

připravil se tak o svou nejvlastnější faktickou existenci.“213 Předběh, jako otevírající 

všechny možnosti, umožňuje pobytu existovat jako ʼmoci býtʻ, které je celé. 

 Možnost, která je jistá odemčeností je umožněna v předběhu. Jistota smrti tedy 

není výsledkem součtu dosavadních úmrtí, neboť není pravdou výskytového 

jsoucna. Tato jistota je ve své pravdě neurčitá, neboť její ʻkdyʼ je neustále možné. 

Vzhledem k této jistotě je pobyt vystaven ohrožení, které si nemůže zastírat. Úzkost 

pobyt staví před nic možné nemožnosti existence. Je to úzkost o ʼmoci býtʻ. 

Heidegger říká, že „bytí k smrti je bytostně úzkost“.214 

 Lévinas poukazuje na to, že skrze budoucnost (jež považuje za podmínku pro 

vztah ke své nejvlastnější možnosti), která se pobytu otevírá v možnosti převzetí své 

existence jako bytí k smrti, se pobyt vztahuje ke své minulosti a dává tak smysl 
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vrženosti. Jeho budoucnost se totiž jakoby navrací k minulosti a umožňuje mu ji vzít 

na sebe.215 

 „Předběh odhaluje pobytu ztracenost v neurčitém ʼono seʻ a staví ho před 

možnost být sebou, a to primárně bez opory v obstarávající péči druhých, být sebou 

ve strhující, iluzí neurčité ʻono seʼ zbavené, faktické, sebejisté a sebeúzkostné 

svobodě ke smrti.“216 

3.6 Bytí k životu 

 V těchto úvahách vidíme jistou rozdílnost v chápání lidské konečnosti. Oproti 

Heideggerově ٫bytí k smrtiʻ (Sein-zum-Tode217) tu stojí Lévinasovo ٫ještě neʼ (pas 

encore), které je vzdorným výkřikem stavícím se na stranu živoucí plnosti, „neboť 

čas je právě onen fakt, že všechna existence smrtelné bytosti – bytosti vystavené 

násilí – není bytím k smrti, nýbrž ono ʼještě neʼ, jež je způsobem bytí proti smrti, 

ustupováním před smrtí v samém nitru jejího neúprosného přibližování“218. Naproti 

tomu „fundamentálním vztahem u Heideggera není vztah k druhému, ale k smrti, 

kdy se odhaluje vše, co je neautentické ve vztahu k druhému, protože člověk umírá 

sám“.219  

 Zajímavé pro nás může být také srovnání dvou ٫ještě neʻ220, která ve svých dílech 

používají oba autoři. Lévinasovo ٫ještě neʻ bychom mohli nahradit větou ٫Ještě jsem 

živʻ či ٫Ještě mám čas, který zbývá naplnitʻ zatímco Heideggerovo ٫ještě neʻ 

odkazuje k ٫Ještě nejsem celistvýʻ či ٫Ještě jsem nepřijal svou konečnostʻ. Ani u 

jednoho z myslitelů ovšem ٫ještě neʻ nemá značit zarputilé a s jistou pýchou 
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prosazované vytrvávání v bytí a v životě za každou cenu. Nemá tedy nic společného 

s terapeutickou urputností221, o které se zmiňuje Chalierová. 

 Francouzský spisovatel André Malraux vidí originalitu a sílu Lévinasova myšlení 

právě v uvažování o smrti na poli etiky a podobně jako on vysoce oceňuje význam 

lidského bratrství a staví se proti definitivnímu vítězství smrti. Oproti Heideggerově 

ʻkaždý umírá za sebe a pro sebeʼ staví Lévinas své ʻzemřít pro druhéhoʼ. 222 

 Ačkoliv nám jistě musí být jasné, že každý skutečně musí zemřít sám za sebe, že 

žádná síla myšlení, jakkoliv by byla nadějeplná, toto nezmění, ukazuje tu rozdílný 

přístup ke smrti také jiný přístup k životu. A nespočívá smysl smrti právě a jedině ve 

vztahu k životu? A netvoří významnou část smyslu života právě náš život 

s druhými? 

 Domníváme se, že z Lévinasova pojetí plynou dva zásadní momenty. Umřít pro 

druhého (mourir pour l´autre) implikuje rovněž myšlenku, jakkoliv se může zdát 

protikladnou, bytí pro druhého. Fakticky to znamená žít v co nejlepším souladu se 

svým bližním, navazovat a udržovat smysluplné vztahy a ve svém důsledku také to, 

že můžeme stanout před otázkou obětovat svůj vlastní život, dát své žití všanc.  

Z tohoto vyplývá druhá skutečnost, a totiž ta, že jsme během našeho života zasažení 

smrtí druhých.  Ať jsou to již naši blízcí, či neznámí vzdálení, pomoci nám překonat 

smutek či zlobu a beznaděj, nemůže Epikurova domněnka, která říká, že ٫když jsme 

tu my, není tu smrt, a když je tu smrt, nejsme tu myʻ. Jak se totiž ukazuje, v této 

situaci vnímáme smrt jako žijící a do naší zkušenosti se prolamuje také skutečnosti 

smrti. „Smrtelnost druhého je v jeho tváři. Řekl jsem, že smrt druhého se mne týká 

víc než moje vlastní“223, poznamenává v rozhovoru s B. Casperem Lévinas. 

 Základním rozdílem v pojetí smrtelnosti u Lévinase a Heideggera je skutečnost, 

že smrtí se v Lévinasově pojetí samota rozbíjí, přestávám být pánem svých 
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možností, u Heideggera je naopak smrt samotou par excellence a možností 

nemožného224.  

 „V Heideggerově autentické existenci je bytí k smrti svrchovanou jasnozřivostí a 

tím i svrchovanou mužností. Je to předpoklad poslední možnosti existence 

prostřednictvím Dasein, který právě umožňuje všechny ostatní možnosti, který tudíž 

umožňuje sám fakt chopit se možnosti, to znamená aktivitu i svobodu. Smrt je u 

Heideggera událost svobody (…).“225 „V ní si pobyt rozumí ze sebe samého a tudíž 

je svobodný. Jeho svoboda je ale svobodou pro smrt. Jediná smrt činí možnou jeho 

svobodu nebo autenticitu“, píše Lévinas.226 

 Nepředvídatelnost smrti ji pro nás podle Lévinase činí neuchopitelnou. 

Nemožnost vztahovat se k ní, očekávat ji a snad se na ni připravit tak subjekt 

zbavuje suverenity. Jistou platnost epikurejské myšlence o nemožnosti současné 

existenci mne samého a smrti přiznává ve vztahu k naší vlastní smrti, ne ovšem ve 

významu kýženého osvobození, ale proto, že ve smrti má existence již nemá 

možnosti a v určitém smyslu tu tedy již není. „Pro blížící se smrt je důležité to, že 

v určité chvíli už nemůžeme moci; a právě tím subjekt ztrácí samu svou subjektovou 

vládu.“227 Lévinas poukazuje na to, že smrt je událost takového charakteru, kterou 

právě proto, že jsme přijali skutečnost své vlastní existence, již jako tato existence 

nemůžeme přijmout. Přibližuje se k nám jako něco neznámého, zcela jiného a rozbíjí 

tak naši samotu, která vychází z panování nad svými možnostmi.228 Lévinas nás tedy 

skrze úvahy o smrti přivádí k myšlence existence jako plurality, která se ve smrti 

odcizuje sobě samé. „Tudíž pouze bytí, které utrpením dospělo ke křečovité tísni své 
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samoty a ke vztahu ke smrti, se ocitá na půdě, kde se vztah k jinému stává možným. 

Vztah k jinému, který nikdy nebude znamenat fakt ʼchopit se možnostiʻ.“229 
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4. ČAS 

 4.1 Časovost (Zeitlichkeit) 

 Heidegger, rozvíjeje Aristotelovu myšlenku o nejsoucnosti času říká, že čas 

neexistuje, nýbrž naše existence je časová – budoucí, bývalá a přítomná. Tyto tři 

způsoby časovosti nazývá, po Aristotelově či snad Hegelově vzoru, extasemi. Chce 

tím vyjádřit jejich oddělenost, ale současně vzájemnou souvislost, kdy jeden modus 

času přechází do jiného. 

 Čas je pro Heideggera nikoliv mírou počitatelnosti či nějakým určujícím údajem, 

ale smyslem, z kterého člověk rozumí svému životu a prostřednictvím kterého se ke 

svému bytí vztahuje. Vychází z předpokladu, že lidská existence je časová230. Tato 

časovost se pobytu ukazuje jako rozvrhující se bytosti, která má budoucnost. 

Podílejí se na ní rovněž minulost a přítomnost. V časovosti se odráží její smysl. 

„Smysl přitom chápe Heidegger jako to, v čem se udržuje srozumitelnost něčeho, 

z čeho je něco uchopitelné ve svých možnostech, co se však samo nedostává do 

tematického zřetele“, píše Novotný.231 Časovost232 je tedy jakýmsi nepřetržitým 

pozadím, na kterém se odehrává existence pobytu ve všech jeho strukturních 

momentech, ale které současně dosud nebylo tematizováno a pobyt je jako takové, 

v odtrženosti od své existence, nevnímá. „Mohli bychom říci, že čas je vzepětí, 

skrze které je člověk součástí bytí, skrze které je přebírá“, píše Lévinas.233 

 Časovost je určena jednotou budoucnosti, minulosti a přítomnosti, tedy 

jednotlivých ekstasí. Jednotlivé ekstase jsou poznávány jako přicházení k sobě, 

navracení se zpět na sebe a býti při tom. Výraz ekstase Heidegger vybírá jako 

označení pro něco, co je zcela mimo sebe, (ὲκστατικόν). 234 Tento pojem odkazuje 
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také k pohybu či ke vzájemnému prolínání. Podle Jana Sokola je každá z ekstasí 

rovněž výzvou k transcendenci, tedy k překročení té které časové linie.235 

 Novotný upozorňuje na to, že Heidegger se ve své koncepci času odlišuje od 

tradičního pojetí plynoucí linearity. „K sobě koncentrovaná zvýznamňující oscilace 

ekstasí za souběžného otevírání významových polí mezních časových určení ʻbudeʼ, 

ʻbyloʻ a ʻjestʻ, jež vytvářejí ve svém rozestření a vzájemném podmínění rámce 

rozumění významu ʻbýti tadyʼ, je zcela jiná struktura než struktura, kterou evokuje 

tradiční představa lineární posloupnosti mizejících přítomných okamžiků.“236 Pohyb 

ekstasí je možný díky horizontům, kam se ekstase mohou pohybovat (potom tedy 

ekstaticko-horizontální časovost). Ekstase a horizonty na sobě tedy závisejí. 

Horizont je jakýmsi polem významnosti ekstase, který je jí současně nesen a tedy 

spoluurčován. Posledním horizontem pobytu, který již nelze překročit, je podle 

Heideggera smrt. 

 Časovost se stává jinou v autentické a neautentické existenci, neboť zatímco 

autentická existence se obrací do budoucnosti237, neautenticky existující pobyt žije 

z přítomnosti, a tedy se svou existencí přibližuje výskytovým jsoucnům, která se 

bezstarostně vyskytují ze dne na den. 

 V souvislosti s časem zavádí Heidegger pojem temporalita, pro označení 

filosofického času chápaného jako horizont rozumění a z hlediska struktury identity 

faktického bytí sebou mu rozumí jako dějinnosti.238 

 4.2 Nekonečno času (L´infini du temps) 

 „Pravda vyžaduje současně nekonečný čas i čas, který by mohla zpečetit, čas 

dovršený.“239 Lévinas časovou existenci pojímá jako šanci dát životu smysl, než 

jako nezměnitelný, ubíhající osud, který spěje ke svému naplnění a tedy ke konci. 

Minulost mu není hrozivým počtem uplynulých let, ale důvodem pro smíření či lepší 
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naplnění budoucnosti. Čas je člověku vlastně možností času se vzepřít. Nejde zde o 

nějaký zázrak nesmrtelnosti či převtělení duše, nýbrž o možnost, kterou má lidský 

jedinec právě proto, že je člověkem, který může život žít a zároveň jej dát. 

 Lévinas rozumí člověku jako bytosti, která je s bytím spojena ale současně si od 

něho umí zachovat odstup. „Distance vzhledem k bytí – díky níž jsoucno existuje 

v pravdě (čili nekonečně), se děje jako čas a jako vědomí anebo jako předjímání 

možného.“240 Jako existující se tak staví proti existenci bez osoby, jíž je ono jest. 

„Podstatou času není konečnost bytosti, jak se domnívá Heidegger, nýbrž její 

nekonečnost“, míní Lévinas.241 Hovoří rovněž o mrtvém času a o vzkříšení. Čas tedy 

nechápe jako nepřetržité plynutí, ale vidí v něm významné okamžiky, které jeho děj 

rytmizují. „Čas tvoří smrt a vzkříšení. Vzkříšení je hlavní událostí času.“242 

 V souvislosti s nekonečnem času rozvíjí Lévinas fenomén plodnosti, s kterým 

souvisejí otcovství, synovství a bratrství. Poslední zmíněné je základem 

společenského řádu, který umožňuje setkat se s Tváří v jejím pravém slova smyslu, 

ale který zároveň zaručuje spravedlnost, tzn. brání mi slepě upřednostňovat jednoho 

na úkor druhého a s apelem na skutečnost Tváře zabraňuje tyranii či násilí.  

 Plodnost243 se tu potom nerozumí jako reprodukce v pouze čistě biologickém 

smyslu (a skrze fenomén otcovství a synovství neodkazuje jenom k jedincům 

mužského pohlaví), nýbrž vyjadřuje pluralitu existování, kdy se já otevírají 

možnosti, které toto já přesahují. Čas zde nachází svůj výraz nekonečna.  

 „V existování samém je mnohost a transcendence. Transcendence, která neodnáší 

já, protože syn není mnou; a přece jsem svůj syn.“244 Plodnost Lévinas chápe jako 

časovou diskontinuitu. Nový počátek, zachovává svobodný vztah k minulosti, kterou 

o něco později znovu zakládá. Tento vztah nespočívá v paměti, ale v aktualizaci. 

„Tento nový počátek okamžiku, tento triumf času plodnosti nad děním smrtelné a 

stárnoucí bytosti, je odpuštění, dílo času samo.“245 

                                                
240

 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1997, s. 252. 
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 Tamtéž, s. 255. 
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 Tamtéž, s. 255. 
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ZÁVĚR 

 Cílem naší práce bylo porovnat zásadní momenty týkající se lidské existence ve 

filosofii Emmanuela Lévinase a v myšlení Martina Heideggera v rámci díla Bytí a 

čas. Na jedné straně tedy Lévinasova etika, na druhé Heideggerova fundamentální 

ontologie. Představili jsme je jako myšlení přesahující sebe samo mnohostí a jako 

snahu o jednotu. Společné jim je vystoupení s určitým revolučním záměrem a silnou 

výtkou vůči svým filosofickým předchůdcům. V Heideggerově případě je to kritika 

nedostatečnosti tázání se po bytí. U Lévinase jde potom, již v reakci na Heideggera, 

o kritiku této otázky, neboť podle něho ontologické rovině předchází etika. Oběma 

však nakonec jako východisko nezbývá nikdo jiný a snad můžeme říci i nikdo menší 

než člověk jako lidská existence.  

 V diplomové práci jsou pouze naznačeny analýzy týkající se každodennosti ve 

vztahu k obstarávajícímu modu bytí, který je obklopen výskytovými a příručními 

jsoucny. V Lévinasově díle Totalita a nekonečno jsou paralelou s těmito rozbory 

kapitoly o koupání v živlu, ekonomii zabydlování atd. Domníváme se, že podrobný 

rozbor těchto témat by byl nad obsahový rámec této práce a jakkoliv jsou tato témata 

pro výklad a vývoj lidské existence rovněž konstitutivní nejsou jádrem našeho 

tématu, neboť přímo nesouvisejí s problematikou konečnosti či smrtelnosti. 

 Ukázali jsme, že zranitelnost druhého nemá být příležitostí k ukázce převahy či 

možností předvést svou blahosklonnost. Nechápeme ji ani jako výraz slabosti, nýbrž 

je výzvou k odpovědnosti, která bez nároku na odměnu chrání, léčí rány a takříkajíc 

bere na svá bedra život a trápení těch, kteří je právě nést nemohou. 

 Zranitelnost druhého je tak apelem na naši odpovědnost s plným vědomím toho, 

že jsme rovněž zranitelní a tuto svou zranitelnost (a konečnost) nemůžeme před 

druhými ani před sebou skrýt. 

 Inspirativním momentem pro nás mohou být Heideggerovy analýzy 

pojednávající o svědomí. Můžeme jim rozumět jako výzvě k zastavení se a ztišení 

v sobě samém. Rovněž rozbory neautentického modu existence a řečí, které ho 

ovládají, mohou být pro život, který neustále zrychluje své tempo, podnětné. 

Neautentičnost totiž nemusíme chápat pouze jako negativní aspekt lidské existence, 

či konečný odsudek, ale může pro nás být možností, výzvou ke změně. 
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 Přestože si uvědomujeme, že Heideggerova filosofie není a neměla být etikou a 

že cílem jeho díla Bytí a čas nebylo načrtnout morální zásady či pojednávat o 

etických dilematech, a nahlížet jeho dílo pod takovým úhlem by bylo přinejmenším 

naivní, není možné nekonstatovat, že jeho myšlení se obrací k člověku. K člověku, 

žijícímu v tomto světě, kterým může být kdokoliv z nás a který je v Heideggerově 

díle symbolizován filosofickým obrazem pobytu. 

 Heidegger nám tu přes své, jistě filosoficky brilantní analýzy, vykresluje člověka 

osamělého, vytrvávajícího ve svém bytí. Ani jako autenticky existující pobyt, 

uvědomující si pomíjivost výskytových jsoucen, povšechnost řečí a vposled dokonce 

konečnost lidského života neprojevuje známku nejisté, ale živoucí lidskosti. Naopak 

v bytí k smrti, v naprosté osamělosti Heidegger vidí pobyt jako nejautentičtěji 

existující. Jeho tázání je tak odsouzeno k bytí v kruhu, neboť člověk vycházející ze 

sebe sama u sebe zůstává, navrací se zpět k sobě samému. Určitým východiskem 

z této situace může být autentické spolubytí. V sobě ztracený pobyt ale tuto svou 

cestu k druhému nedokonává. Naléhavou otázkou pro nás tedy zůstává, kam by 

dospěla lidská společnost bok po boku žijících pobytů, kteří jsou si navzájem vlastně 

jenom do počtu. 

 Na druhou stranu přiznejme, že dostát každý den v životě Lévinasovým 

požadavkům, by bylo rovněž nadlidské či nelidské. Jak jsme již naznačili v jedné 

z předcházejících kapitol, mnozí mu vyčítají, že jeho požadavky jsou nepřiměřené. 

Lze však brát takové výtky v potaz vůči člověku, který se i přes svou lidskou 

zkušenost staví na stranu bezbranných a odpovídá i těm (i za ty), jejichž volání by 

jinde, zůstalo nevyslyšeno? Lze konstatovat přehnanost morálních požadavků tváří 

v tvář lidstvu, které téměř zničilo sebe samo?  

 Domníváme se, že jeho myšlení nám může být velkou inspirací v momentech, 

kdy jsme vystaveni pokušení nechat se minout skutečným lidským úkolem. V jeho 

filosofii se nám otevírá hluboká síla, která se staví proti lidskému egoismu ne 

požadavky na druhé, ale začínáním u sebe. Říká nám něco o tom, že pokud chceme 

vyžadovat něco po druhých, musíme nejdříve sami vykonat mnohé. S nesmírnou 

silou a se strhujícím entusiasmem se tu staví dosavadní filosofii, která zapomíná na 

člověka. Proti nevyhnutelnosti smrti tu staví sílu života. 
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Résumé 

 Le but de ce travail est de comparer les moments essentiels concernant 

l´existence humaine dans la philosophie d´Emmanuel Lévinas et dans la pensée de 

Martin Heidegger (dans le cadre de son oeuvre Bytí a čas). D´une part l´éthique de 

Lévinas et d´autre part l´ontologie fondamentale de Heidegger. Tous les deux en 

quelque sorte partent de la philosophie d´Edmund Husserl, le fondateur de 

phénoménologie. Les deux introduisent des intentions révolutionnaires et ils 

critiquent ses prédécesseurs philosophiques. Il s´agit d´une critique de faiblesse 

d´une question de l´être en cas de Heidegger. Pour Lévinas la question doit être 

posée tout à fait autrement. Sa question est éthique. Un point de départ est pour ces 

deux philosophes l´homme comme l´existence humaine. 

 On a montré que la vulnérabilité d´Autrui ne doit pas être l´occasion pour 

montrer une supériorité ou la possibilité de faire voir une bienveillance. Nous ne 

l´interprétons ni comme une faiblesse, mais elle a été considérée comme un appel de 

responsabilité qui sans droit de récompense protège, soigne comme qui dirait 

assume une responsabilité pour la vie de ceux qui ne peuvent pas la supporter. Les 

analyses heidegriennes de la conscience peuvent être une inspiration. 

 On a dû constater à bon escient que la philosophie de Heidegger n´est pas et elle 

n´a pas dû être l´éthique que sa pensée s´adresse à l´homme qui vit à ce monde et qui 

a été décrit comme Dasein qui est une image philosophique de nous. 

 A la lumière de ce que nous avons dit on peut voir que Heidegger nous montre 

l´homme qui est seul et qui persévère dans son être. Le Dasein qui existe 

authentiquement qui prend conscience du néant des choses ou des maniables, du 

caractère général des bruits et même de la finitude de vie humaine ne laisse pas 

paraître ni la trace de l´humanité vivante. Le Dasein part de soi et il est toujours en 

train de rentrer chez soi-même. La question de Heidegger est donc voue à 

l´existence au cercle vicieux. Un point de départ pourrait être  Mitdasein 

authentique. Néanmoins, le Dasein perdu en soi n´achève pas ce pas vers l´inconnu. 

Où arrivera une société des Daseins qui ne vivent que côte à côte ? Ce sont les 

termes de la question qui reste. 
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 On doit aussi avouer que remplir tous les jours les demandes éthiques 

lévinasiennes seraient surhumain. Quelques-uns des penseurs lui reproche une 

inadéquation de ses demandes comme on a déjà fait comprendre au chapitre 

précédent. Mais est-il possible de constater des demandes morales exagérées face à 

face de l´humanité qui a presque détruit soi-même ? Nous supposons que sa 

philosophie peut être grande inspiration pour les moments où nous sommes exposés 

à la tentation de laisser passer la vraie vocation humaine. Sa pensée s´oppose à 

l´égoïsme. D´après Lévinas on doit commencer chez soi. Si nous voulons demander 

quelque chose à Autrui on devra tout d´abord effectuer beaucoup de choses. Il 

essaye de se détacher de la philosophie actuelle qui a oublié l´homme. Il s´oppose à 

la mort de son caractère inévitable avec la force de la vie. 
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Příloha 

Emmanuel Lévinas 

 Emmanuel Lévinas se narodil v židovské rodině v litevském Kaunasu roku 1906. 

V roce 1923 odchází studovat do Francie. V letech 1928 -1929 odjíždí na univerzitu 

do Freiburku, kde se setkává s Edmundem Husserlem a Martinem Heideggerem, 

kteří ovlivní jeho filosofický život. Inspirací a jakýmsi významným pozadím, které 

prostupují jeho díly, jsou židovské učení a klasičtí ruští autoři. Roku 1930 promuje 

prací Théorie de l´intuition dans la phénoménologie de Husserl, kterou se zasazuje o 

rozšíření fenomenologie ve Francii. 

 Během druhé světové války se dostává do tábora pro válečné zajatce, kde píše 

své dílo De l´existence à l´existante. Do filosofického myšlení vnáší zkušenost 

židovské duše, etickou přísnost, transcendenci a toleranci k jinakosti. Jeho dalšími 

díly jsou např. Totalité et Infini, Autrement qu´être au-delà de l´essence, Difficile 

liberté, Quatre lectures talmudique. 

 

Martin Heidegger 

 Martin Heidegger se narodil v rodině kostelníka v německém Messkirchu roku 

1889. Vystudoval filosofii a theologii. Zásadní význam pro jeho filosofování měla 

fenomenologie Edmunda Husserla, který byl jeho učitelem a spolupracovníkem. 

Později se však vydává na svou vlastní filosofickou cestu, která vede k novému 

položení otázky po bytí. Jeho významné dílo později ovlivní mnoho filosofů. Mezi 

jeho žáky patří např. Hannah Arendtová nebo Karl Löwith. 

 Jeho hlavními dily jsou Sein und Zeit, Kant und das Problem der Metaphysik, 

Was ist Metaphysik?, Von Wesen der Wahrheit aj. 


