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ABSTRAKT  

 

Dizertačná práca pojednáva o filozofickom probléme slobody človeka z intersubjektívneho 

a etického hľadiska. Interpretuje a komplexne spracováva chápanie slobody u Emmanuela 

Levinasa a ukazuje, že tejto otázke vo svojich dielach venoval veľkú pozornosť. Práca 

vychádza predovšetkým z formulácie tohto problému v jeho hlavných povojnových 

dielach, no pokúša sa o jeho tematické spracovanie. Objasňuje v akom zmysle je sloboda 

spojená so základnými východiskami a ideami jeho etiky.      

 Skúmanie sleduje konštitúciu slobody telesnej a ekonomickej bytosti. Vysvetľuje 

tézy o kritike, ospravedlnení a investitúre slobody. Osobitne sa zameriava na otázku 

postavenia človeka v histórii. A nakoniec približuje hlavnú Levinasovu tézu: 

zodpovednosť predchádza slobode. Súčasne si kladie otázky: V akom zmysle Levinas 

rozumel mnohoznačnému pojmu sloboda? Je u Levinasa prítomný jeden, alebo viac 

pojmov slobody? Aký je vzťah medzi mojou slobodou a slobodou druhého? Čo znamená, 

že prijatie etického nároku nezávisí od mojej vôle a voľby? A aký je pozitívny význam 

nekonečnej zodpovednosti za iného? 

 Hlavnú tézu práce možno vyjadriť takto: podľa Levinasa ma práve prijatie vlastnej 

nevypočítateľnej zodpovednosti robí ľudským a pomáha mi nesústrediť sa na vlastný 

merateľný výkon, ale na tých, ktorí mi boli zverení. Tým, že som vďaka dôvere, ktorá bola 

do mňa vložená, prešiel od sebazaujatosti k subjektivite zastupujúceho, nachádzam vlastnú 

jedinečnosť a nezastupiteľnosť v možnostiach, ktoré by som si sám nedal. 

  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Druhý, História, Levinas, Poznanie, Sloboda, Subjektivita, Nekonečno, Vôľa, 

Zodpovednosť.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the philosophical problem of human freedom from an 

intersubjective and ethical point of view. It interprets and elaborates Emmanuel Levinas' 

understanding of freedom and shows that he paid considerable attention to this issue in his 

works. The thesis is based primarily on the formulation of this problem in his main post-

war works but makes its thematic elaboration. It shows what role freedom plays within his 

ethics and its key ideas.         

 The research follows the constitution of freedom of the corporal and economic 

being. It explains the criticism of freedom, the argument of justifying freedom and finally 

its investiture. Separately it focuses on the question of human position in history. Finally, it 

clarifies Levinas' main claim that responsibility precedes freedom. At the same time, it 

asks: In what sense did Levinas understand the ambiguous concept of freedom? Are there 

more notions of freedom? What is the relationship between my freedom and the freedom 

of the other? What does it mean that acceptance of ethical demand does not depend on my 

will or choice? And what is the positive significance of responsibility for the other? 

 The main thesis of this work can be expressed as follows: according to Levinas, it is 

precisely the acceptance of my incalculable responsibility what makes me human and helps 

me not to focus on my measurable results or performance, but on those who have been 

entrusted to me. By calling to substitute for the other I move from self-possessed Ego to 

moral consciousness there is no substitute for myself. Therefore, I can find my uniqueness 

and possibilities I could not bring otherwise. 

 

KEY WORDS 

Freedom, History, Infinity, Knowledge, Levinas, Responsibility, Subjectivity, The Other, 

Will. 
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ÚVOD 

  
Dizertačná práca pojednáva o probléme slobody človeka z intersubjektívneho a etického 

hľadiska. Interpretuje a komplexne spracováva chápanie slobody u Emmanuela Levinasa 

a ukazuje, že aj tejto otázke vo svojich dielach venoval nemalú pozornosť. Práca mapuje 

Levinasovo chápanie slobody a zameriava sa predovšetkým na formulovanie tohto 

problému v jeho kľúčových dielach. Keďže Levinasovo traktovanie slobody nie je 

systematické, nepôjde nám o vyčerpávajúce chronologické sledovanie užívania tohto 

pojmu v jeho dielach, hoci sa tomu nemôžeme úplne vyhnúť, ale o jeho tematické 

spracovanie. Hlavným cieľom práce je vyzdvihnutie styčných tém a rozlíšení jeho 

filozofie, s ktorými je sloboda úzko spojená (osobitne ten istý a iný) a objasnenie 

pojmových vzťahov, v ktorých sa nachádza. 

 

Tento prístup snáď legitimizuje nadväznosť a pomerne veľká celistvosť jeho 

životného diela, osobitne jeho povojnového myslenia, reprezentovaného dvoma hlavnými 

prácami: Totalité et infini (1961, Totalita a nekonečno) a Autrement qu’être ou au-delà de 

l’essence (1974, Inak než byť alebo za hranicami esencie). V druhej knihe Levinas 

nadviazal na výsledky fenomenologických analýz prvej a naďalej rozvíjal už načrtnutý 

etický filozofický program, ktorému však dodal nové rozmery a ktorý sa pokúsil vyjadriť 

doslova inak ako jazykom ontológie. Tam, kde to považujeme za užitočné pre lepšie 

porozumenie Levinasových téz, načrieme aj do jeho talmudických komentárov či tzv. 

náboženských spisov, ktoré si však stále uchovávajú filozofický charakter. Sám Levinas sa 

netajil ambíciou vyjadriť biblické myslenie gréckym (filozofickým) jazykom. 

 

Interpretačnú prácu nám ale sťažuje samotná povaha Levinasovej filozofie. 

Špecifikom jeho písania nie je len originálna terminológia a expresívny spôsob 

vyjadrovania sa, ale aj spôsob rozvíjania filozofických myšlienok, v ktorom sa strieda 

prerušovanie argumentácie s častým opakovaním už vyjadrených téz, ktoré sú ale neustále 

obohacované o nové nuansy významov. Niekedy Levinas užíva pojmy nejednoznačne 

a dokonca zámerne dvojzmyselne.1 Akoby chcel takýmto spôsobom zámerne zabrániť 

zakotveniu významu skúmaného fenoménu v samotnom pojme. Miroslav Petříček dokonca 

tvrdí, že Levinasova filozofia je systematickým prevracaním zaužívaných významov 

 
1 „Na jedné straně se vztahuje k jejich zavedenému smyslu, na druhé straně však do nich vnáší nový význam, 

který popírá či překračuje význam první.“ SIROVÁTKA, J. IV. Asymetrie versus symetrie: Emmanuel 

Lévinas a Martin Buber. In Lévinas v konfrontaci, s. 84-85. 
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dôležitých pojmov západnej filozofie.2 Takouto filozofickou metódou, ovplyvnenou aj 

exegetickými metódami talmudických komentátorov, sa Levinas usiluje vyzdvihnúť 

významy, s ktorými si síce vedomie môže poradiť tým, že ich ponechá v už známych a 

bezpečných kategóriách poznania alebo asimiluje do nejakého ďalšieho filozofického 

systému, ale len za cenu straty ich zmyslu a potenciálu nahlodať poznávajúceho svojou 

zdanlivou absurdnosťou. Levinasove radikálne tézy a svojrázny jazyk však často vyjadrujú 

prekvapivo triezvy postoj. Príkladom par excellence je práve absolútny etický nárok, ktorý 

znamená nutnosť sa nejako vyrovnať aj s tým, čo som sám nezamýšľal a nespôsobil. 

  

Nie je prehnané tvrdiť, že Levinas naučil súčasnú filozofiu vnímať pozíciu iného 

samostatne a vážne rátať s druhým ako so skutočne iným. Tým pádom sa, aj v otázke 

slobody, obracia pozornosť na slobodu druhého, ktorú možno chápať aj inak ako slobodu 

analogickú k tej mojej. Levinas však otázku slobody spája predovšetkým s tým istým, so 

subjektom a jeho vôľou. Táto práca si kladie otázky: Čo znamená pre moju slobodu, že 

sloboda druhého je v etickom zmysle dôležitejšia ako tá moja? Prichádzam v etickom 

záväzku o vlastnú slobodu a zostáva pre ňu nejaké miesto? V akom zmysle je, alebo vôbec 

môže byť, sloboda mojou slobodou? A v akom zmysle Levinas chápal mnohoznačný 

pojem sloboda? 

 

Už na začiatku je treba priznať, že sloboda pre Levinasa nie je ťažiskovým 

pojmom. Predsa sa však vynára a ako otázka znovu otvára vo všetkých jeho dielach. 

Navyše je popretkávaná s viacerými základnými témami jeho filozofie, ako napr. 

s telesnosťou, s ekonómiou, s interioritou, s poznaním, s pravdou, s časom a zvlášť 

s kľúčovým pojmom zodpovednosti. Štruktúra práce je koncipovaná práve podľa hlavných 

okruhov problémov, ktoré sú u Levinasa so slobodou spojené.  

 

Prvá časť práce sa zaoberá rovinou prvotnej telesnej slobody a vôľou žiť 

(fenoménmi akými sú slasť, telo, bývanie, práca). V druhej je venovaná bližšia pozornosť 

otázke vzťahu slobody a poznania, intencionálneho vedomia, myslenia a pravdy, ale aj reči 

a kritike filozofie ako takej. Hlavnou úlohou je porozumieť kľúčovej Levinasovej téze o 

ospravedlnení slobody ako spontaneity. Samostatnú kapitolu a osobitnú výskumnú otázku, 

ktorej v sekundárnej literatúre nebýva venovaná veľká pozornosť, tvorí sloboda človeka vo 

vzťahu k histórii (vôľa a história, filozofia dejín a eschatológia).3 

 
2 PETŘÍČEK, M. IX. Derrida a Lévinas. In Lévinas v konfrontaci, s. 176. 
3 Po skompletizovaní dizertačnej práce sa autorovi do rúk dostal konferenčný zborník Emmanuel Lévinas et 

l'histoire (Frogneux, N. – Mies, F. (ed.) Paríž – Namur: Cerf, 1998), ktorý je príkladom jeho recepcie u 

francúzskych a belgických filozofov.  
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Hoci bude v každej kapitole zrejmé, že žiadnu so spomínaných rovín u Levinasa 

nemožno oddeliť od roviny etickej, jeho chápaniu slobody vo vzťahu k druhému a napätiu 

medzi nekonečným etickým nárokom druhého a požiadavkou slobody, je venovaná 

posledná kapitola. Táto časť pojednáva o poslednej otázke tejto práce: vzťah slobody 

a zodpovednosti.  

 

Levinas sa, ako načrtneme, nevyhýbal ani otázkam politickej slobody a ľudských 

práv. V jeho diele však neboli samostatne spracované, ale zostali len v rovine esejí, 

príležitostných komentárov k aktuálnym spoločenským udalostiam či odpovedí 

v rozhovoroch, preto nemožno hovoriť o nejakom koncepte politického myslenia. Táto 

rovina však býva častým námetom staršej sekundárnej literatúry i súčasných 

levinasovských bádaní, či skôr voľných pojednaní, ktoré sa inšpirujú myslením tohto 

autora.           

V práci sa zameriame hlavne na interpretáciu primárnych textov. Levinasov 

svojský štýl filozofického vyjadrovania a náročnosť čítania jeho myšlienkovo hutných diel 

nielen neuľahčujú jeho pochopenie, ale takisto nepriamo podporujú časté skreslenia, voľné 

a domýšľavé interpretácie či dokonca dezinterpretácie. Preto bude výsledkom možno 

miestami až “obranne“ znejúci text. Prvoradým cieľom práce nie je podať 

kritiku Levinasovho diela a komentár k jeho komentátorom, ale porozumieť jeho 

nejednoznačnému chápaniu slobody a pokúsiť sa ho čo možno najpresnejšie artikulovať 

a systematicky zhrnúť. Nechceme sa pasovať do role zasvätených komentátorov Levinasa, 

ale chceme sa držať jeho tradičného čítania. Sme presvedčený, že práve porozumenie 

slobode môže byť jedným z možných výkladových kľúčov k jeho mysleniu, a preto 

sa domnievame, že táto práca by mohla byť akýmsi novým úvodom do jeho filozofie. 

Zámerom práce nie je robiť komparáciu Levinasa so žiadnym vybraným mysliteľom, ale 

predsa v nej rozvinieme niektoré základné prieniky a rozchody s inými filozofmi: zvlášť 

s Hegelom, s Heideggerom a s Patočkom. 

 

Napriek nespočetnému množstvu zahraničnej literatúry a článkov venovaných 

Levinasovmu mysleniu, problém slobody nie je tak častým námetom levinasovských 

bádaní4 a v našom prostredí zatiaľ nebol spracovaný. Dizertačná práca je zároveň 

zavŕšením doterajšieho štúdia a osobného pýtania sa jej autora na nepriehľadný filozofický 

 
4 Výnimkou je tematická práca (HAYAT, Pierre. La liberté investie. Paris: Kimé, 2014) a publikovaná 

dizertačná práca, ktorá sa pokúša o systematické zhrnutie problému (SCHAUFELBERGER, P. Emmanuel 

Lévinas - Philosophie des ich: Gravierende Spuren menschlicher Freiheit. Berlin: LIT VERLAG, 2008). 



10 

 

problém slobody. Ale aj plodom diskusií s viacerými súčasnými českými bádateľmi, a 

preto osobitne reaguje na aktuálnu filozofickú diskusiu v česko-slovenskom priestore. Tú 

reprezentuje aj nedávno vydaná česká kolektívna monografia Lévinas v konfrontaci (2019). 

Spolu s ďalšími prekladmi Levinasových diel do slovenského jazyka v ostatných rokoch, 

tak dokladá stále živý záujem o myslenie tohto autora u nás.       

  

 

Čo sa týka metodológie, k naplneniu cieľov výskumu vyžívame tradičné metódy 

filozofického bádania: Po prvé je to výklad základných pojmov v ich súvislostiach − v 

našom prípade kľúčových pojmov Levinasovej filozofie – a ich systematické spracovanie. 

Po druhé je to úsilie o myslenie, ktoré rozlišuje a snaží sa objasniť nedorozumenia plynúce 

z čítania iného autora, ktoré zároveň ovplyvňujú už existujúce interpretácie. V našom 

prípade pôjde jednak o vysporiadanie sa s niektorými dilemami a kritikami, ktoré panujú 

v aktuálnom levinasovskom diskurze, a jednak o pokus odpovedať na otázku či je 

u Levinasa prítomný jeden, alebo viac pojmov slobody. Po tretie je to, popri tematizovaniu 

hlavných otázok tohto autora, formulovanie bytostných otázok človeka ohľadom slobody: 

Aký je vzťah medzi mojou slobodou a slobodou druhého? Vylučuje sa sloboda so 

zodpovednosťou? Čo znamená byť zodpovedný za iných?     

 

Levinasove texty, ktoré zatiaľ neboli preložené do českého alebo slovenského 

jazyka, citujeme podľa vlastných prekladoch. U diel, ktoré boli preložené do slovenčiny, 

citujeme z prekladu, prípadne v upravenej forme, čo uvádzame v poznámkach. U diel, 

ktoré boli preložené do češtiny, sme sa kvôli väčšiemu množstvu citácii a ich úprav, ako aj 

pre plynulosť čítania, rozhodli urobiť vlastný preklad – s prihliadnutím na ten český – 

pričom v poznámkach odkazujeme na obe vydania. V prípade, že sme (v ostatných 

mesiacoch) nemali k dispozícii francúzsky originál, citujeme český preklad, výnimočne 

odkazujeme aj na preklad anglický. 

           

Hegel napísal, že v žiadnej dobe ľudia tak silno neprežívali, ako v tej jeho, že 

sloboda je „neurčitým a nekonečně mnohoznačným slovem, co s sebou nese mnoho 

nepochopení, zmatků a omylů.“5
 Snáď táto práca nezväčší tento dodnes trvajúci zmätok, 

ale svojimi rozlíšeniami prispeje, ak nie k usporiadaniu, tak aspoň k istému vyjasneniu 

významu či skôr významov slobody. 

         

 

 
5 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 20. 
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1 ODDELENOSŤ TELESNEJ A EKONOMICKEJ BYTOSTI 

 

1.1 Slasť ako nezávislosť v závislosti 

  

V prvom zo svojich dvoch hlavných diel Levinas fenomenologicky opísal základnú rovinu 

existencie človeka: rovinu žitia z a zabezpečenia života prácou. Pripomenul význam 

primárnej životnej skúsenosti, na ktorú mnohí novovekí filozofi akoby zabudli. Že človek 

doslova žije zo vzduchu, z vody, z chleba, zo spánku, zo svetla, z pohybu a z iných potrieb 

a činností. Teda nielen zo skúmania vonkajšieho sveta a reflexie vlastného prežívania, 

ktoré, naopak, už uspokojenie základných životných potrieb predpokladajú.6 Živiny nie sú 

len inštrumentálne prostriedky alebo veci nevyhnutné k prežitiu, ale sú už podstatnou 

súčasťou nášho života. Z týchto konkrétnych obsahov života žijeme a spontánne si ich 

užívame. Sú pre nás primárne slasťou, nie nejakou funkciou či užitočnosťou.7  

 Toto šťastie zo života Levinas nazýva egoizmom života. Nie v zmysle egoizmu vo 

vzťahu k druhým, ale jednoducho vo význame prirodzenej orientácie bytosti na 

uspokojenie svojich potrieb. Rozkoš z uhasenia smädu, potešenie zo slobody pohybu a 

z odpočinku, predchádzajú predstavám o živote a svete, nestávajú sa slasťou 

až v sprítomnení, v porozumení či tematizácii významu (napr. v kantovskom rozume či v 

husserlovskom teoretickom vedomí). Naopak, zmyslové šťastie je podľa Levinasa 

podmienkou predstavivosti, myslenia i konania. V ňom sa začína konštituovať vnútorný 

život (interiorita) a bytnosť existencie človeka. Samotný život pociťujem ako osobné 

šťastie, ako primárnu hodnotu.8 Život je hodnotný už pred jeho hodnotením. Život tak 

pôvodne nie je ani starosťou, ani biologickou kategóriou, ale slasťou, zmyslovým 

uspokojovaním, potešením.9 Človek má od prirodzenosti kladný vzťah k vlastnému životu, 

v tomto zmysle miluje svoj život. 

 Levinas dokonca hovorí o hovení si v prostredí, na ktorom bytosť závisí, ako 

o rajskej slasti bez času a starosti či kúpaní sa v živle.10 A práve toto zmyslové potešenie je 

prvým modom zakúšania telesnosti. Zmyslovosť nám ukazuje dvojznačnosť závislosti 

a nezávislosti človeka v tele. V slasti je bytie suverénne, ale zároveň podliehajúce 

 
6 V slovenskom jazyku dokonca zaznieva príbuznosť slov byť či jestvovať so slovesom jesť (požívať 

potravu). A význam slova žiť zase v slovesách živiť sa, užívať, požívať. 
7 „Život, ktorý získavam, nie je holá existencia, je to život z práce a z potravy.“ LEVINAS, E. Totalité et 

infini, p. 112-114; (Totalita a nekonečno, s. 92-93).  
8 Tam., p. 114-115, 134-135; (s. 94-95, 110-111). 
9 Tam., p. 143-145; (s. 117-119). 
10 Tam., p. 139; (s. 113). 
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vplyvom, autonómne, no súčasne určené tým, čím samo nie je. Je to pôvodná 

dvojznačnosť slobody tzv. autochtónneho života, ktorý je telom.11 Telo je samoregulujúci 

sa proces a svojbytný celok, ktorý sa, ako každý organizmus, vydeľuje zo svojho okolia; 

v prípade človeka citlivou pokožkou, ktorá mu umožňuje kontakt s ním.12 

  Levinasov súčasník a myšlienkovo blízky filozof Hans Jonas hovorí o tzv. 

organickej slobode živých bytostí. Táto nezávislosť v závislosti sa zväčšuje u zložitejších 

organizmov. Podstatné však je, že sa zakladá práve v možnosti látkovej výmeny, v 

otvorenosti i v odkázanosti živých organizmov na živiny z vonkajšieho sveta, ktoré si sami 

vyberajú, aby uspokojili svoje potreby. Sloboda žijúcich bytostí má dialektickú a 

antinomickú povahu.13
 Sloboda živých bytostí je u Jonasa pochopená evolučne a 

stupňovito. Na úrovni zvierat je predznamenaná zmyslovým vnímaním a pohybom, teda 

oddelením sa od priestoru. Človek však má aj slobodu jednať a zdržať sa konania.14 

 Šťastie živej bytosti závisí na obsahoch života, na potrebách. Ako bytosť žijem 

z toho iného, čím nie som. Ale už tu sa ukazuje istá prvotná sloboda – sloboda ako 

vydelenie sa a spontaneita bezprostredného zmyslového potešenia z vecí sveta.15 Jedná sa 

tu o pohyb vracajúci sa späť k sebe, v ktorom sa subjekt kryštalizuje. Sloboda je tu 

elementárnou – hoci len momentálnou – sebestačnosťou ja v jeho nesebestačnosti, v 

závislosti na ne-ja, z ktorého žije tak, že to iné vstrebe do seba samého. „Sloboda slasti sa 

 
11 Tam., p. 176-177; (s. 143-144).   
12 SOKOL, J. Etika, život, instituce, s. 31-32. 
13 Pretože „je v rovnováze s jí odpovídající nezbytností, jež na ní neoddělitelně lpí jako její stín, takže se na 

každém stupni vzestupu k vyšší nezávislosti vrací jako jejich zesílený stín. S tímto dvojitým aspektem se 

setkáváme už v prvotním modu organické svobody, u látkové výměny, která na jedné straně označuje, že 

organická forma může a dokáže vyměňovat své látky, ale že je to pro ni zároveň i nezbytně nutné. Její mohu 

je zároveň také musím, neboť vyměňovat je pro ni totéž co být. Z mohu se stává musím, mám-li být, a toto 

mám být je tím, oč každému životu jde. Látková výměna jako ta význačná možnost organismu a její 

suverénní přednost ve světě hmoty je tedy zároveň nutkavě uložena. Organismus může, co může, a přece 

dokud je, nemůže nedělat to, co může. Musí uplatňovat svoji moc a schopnost, aby byl, a nemůže s tím 

přestat, aniž by přestal být: má svobodu činit, ne však svobodu nečinit. Tato potřebnost, soběstačnému bytí 

holé hmoty tak cizí, je neméně jedinečným znakem života než jeho moc, jejímž je rubem: sama jeho svoboda 

je jeho zvláštní nutností. To je antinomie svobody u samých kořenů života v jeho nejelementárnější podobě 

látkové výměny samé. (...) Aby mohla vyměňovat látky, potřebuje živá forma látku, kterou nachází mimo 

sebe, v cizím světě. Tím je život obrácen ke světu ve zvláštním vztahu odkázanosti a moci. Jeho potřeba 

vystupuje ven tam, kde jsou prostředky k jejímu uspokojení. Jeho vlastní zájem, činný v získávání potřebné 

nové látky, je v podstatě otevřeností pro setkání s vnější skutečností. Potřebností je na svět odkázán a ke 

světu obrácen; jako obrácený a otevřený je k němu vztažen; jako vztažený je připraven pro setkání; připraven 

k setkání je schopen zkušenosti. V činném obstarávání svého bytí, předně v zajišťování přísunu látek, zakládá 

ze sebe neustálé setkávání a aktualizuje možnost zkušenosti; jako zakoušející “má“ svět.“ JONAS, H. 

Evoluce a svoboda. In Lidé a město 2005, roč. 7, č. 2, s. 4.  
14 Inú stupňovitú kvalifikáciu slobody u jednotlivých súcien (podľa ich potencii k voľného pohybu či 

možnosti vyhnúť sa prekážkam) ponúka BRAGUE, R. Curing Mad Truths: Medieval Wisdom for the 

Modern Age, s. 61-62. 
15 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 136-137, 177; (s. 112, 144). 
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tak zakúša ako obmedzená.“16 Teším sa z takých možností, na ktorých závisím. Životné 

obsahy si prisvojujem ako svoje prítomné možnosti. V šťastí sa nezameriavam na 

zajtrajšok. Prvotný spôsob existencie znamená tešiť sa z niečoho. Bytosť, ktorá participuje 

na šťastí, začína byť autonómna, subjektom bytia: ja pred každou starosťou a účelnosťou.17 

Podľa Alexisa de Tocquevilla sa dokonca aj vášeň pre politickú slobodu rodí v radosti zo 

života, „z toho, že mohu mluvit, jednat, dýchat bez donucení, jedině pod vládou Boha a 

zákonů. Kdo hledá ve svobodě něco jiného než ji samu, se narodil, aby sloužil. (...) 

Nechtějte po mně, abych analyzoval tuto vznešenou radost, je nutno ji zakusit.“18 

 

Jan Patočka obdobne opísal, v jednej zo svojich úvah o troch životných pohyboch, 

prežívanie prvého životného pohybu. Tieto pohyby života – hoci nie sú od seba oddelené 

a v živote nie sú nikdy dokončené – možno zároveň chápať aj ontogeneticky, je v nich istá 

nadväznosť a stupňovitosť. Práve prvý pohyb vyjadruje základnú možnosť zakotvenia 

človeka: nechať sa akceptovať a prevziať svoje možnosti. Ľudská bytosť ako bytosť 

telesná je prvotne zakorenená v prírode či v prirodzenosti (fysis), vo svojej danosti. 

Heideggerovu „vrhnutosť“ človeka do sveta Patočka koriguje na prijatie novonarodeného 

človeka najbližšími, ktorí mu vytvárajú bezpečný svet. „Odkázanost je situace odděleného, 

toho, co je pro sebe, a nejodkázanější je samostatně jsoucí bytost tam, kde veškerý styk 

s vnějškem, který vyžadují její potřeby, její nezbytné doplňování z okolí, musí být 

zprostředkován jinými bytostmi.“19 Odkázanosť na životné potreby je pre človeka slasťou 

a šťastím, ktoré najprv nie je v jeho moci. Slasť je najväčšmi pociťovaná v primknutí sa 

k matkinmu prsníku, k najbližšej osobe, skrze ktorú môže dieťa prijímať jedlo a pri ktorej 

môže v teple spokojne zaspať. 

Pohyb medzi primknutím sa a oddelením, závislosťou a nezávislosťou je umožnený 

práve vďaka telesnosti. Tento pohyb poukazuje na nesamostatnú samostatnosť života.20 

Telesne vyjadrované prijatie druhou bytosťou predchádza sebaprijatiu, samotnému cieľu 

tohto pohybu. Výraz matkinej tváre a pohľad jej očí je pre dieťa výrazom a pohľadom 

sveta: „V gestu, v úsměvu, v posunku, v činu je obsaženo ono mohu, ona vláda nad tím, co 

pociťuji v pasivní bezmoci, která znamená jádro, centrum, živou bytost.“21 Spočiatku ide 

 
16 Tam., p. 152-153; (s.124-125). 
17 Tam., p. 124; (s. 101). 
18 TOCQUEVILLE, A. de. Starý režim a revoluce, s. 198. 
19 PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. In Přirozený svět jako 

filosofický problém, s. 233. 
20 Tam., s 234.  
21 Tam., s 236.  
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o blažené nereflektované prežívanie telesnosti v jednote celku, v nerozlišovaní seba, 

druhého a sveta. Samostatnosť jedinca už predpokladá túto predchádzajúcu nereflektovanú 

skúsenosť zakotvenia v prvotnej vzájomnosti a bezpečí. Osamostatňovanie sa dieťaťa od 

matky sa deje predovšetkým vďaka postupnému ovládnutiu tela, ktoré sa preň stáva 

vlastným a umožňuje mu slobodu pohybu. Tým sa pre zmyslové poznávanie otvára stále 

širší svet, ktorý bude tematizovaný v reči. 

 

Levinas síce nespájal filozofické úvahy s ontogenetickými, ktoré boli typické pre 

v minulom storočí sa rozvíjajúcu modernú vývojovú psychológiu, ale aj u neho hrá 

nezanedbateľnú rolu rozdelenie medzi detstvom a dospelosťou. Zdá sa nám preto, že jeho 

fenomenologické analýzy možno čítať aj z ontogenetického hľadiska ako istý proces 

individualizácie. Slasť a telesnosť považoval za prvotnú skúsenosť so sebou, resp. 

predpoklad objavenia sa vlastnej interiority (vnútorného života). Slasť je pohybom od 

iného k sebe. Bez nej by sme nemohli hovoriť o individuálnej bytosti. Práve v slasti sa 

človek sám potvrdzuje, kladie sa ako egoické ja. To sa však nedeje v drsnom svete prírody, 

ale v útulnom a príjemnom domove, kde zažíva intimitu.22 V ľudskom svete – 

v prítomnosti a blízkosti hlasu a tváre druhého – sa môže spolu s telom rozvíjať aj rozmer 

interiority.            

Aj Patočkov príklad bol príkladom slasti, v ktorej sa k druhému ešte nevzťahujem 

ako k druhému vo vlastnom zmysle, ale ako k tomu, čo ma uspokojuje a je tu pre mňa. 

Sprvu dieťa ešte nerozlišuje seba a druhého, nie je si vedomé ani seba. Patočka pripomína, 

že ja dieťaťa sa objavuje vďaka druhému (matke), ty predchádza ja. Na strane dieťaťa ide 

o postupné objavovanie či vydeľovanie rovín interiority a exteriority vo vzájomnom 

vzťahu. Hoci matka pre dieťa spočiatku nie je druhým v typicky “levinasovskom zmysle“ 

úplne iného a cudzieho, aj podľa Levinasa je preň blížnym par excellence. Ženou, ktorá ho 

srdečne prijíma a vytvára mu domov. V ich vzťahu sa nejedná o skúsenosť v zmysle 

reflektovanej percepcie niečoho, ale o bezprostrednú skúsenosť s tým druhým.  

Etika zodpovednosti – pre Levinasa charakteristika až dospelej bytosti – bude 

predpokladať už rozvinutú interioritu, oddelené ja, ktoré už nesplýva so svetom, z ktorého 

žije, ale vydelilo sa z neho tým, že sa zmocnilo vlastného tela a ním sa môže zmocňovať 

vecí a jednať. Ja, ktoré je schopné si zachovať voči slasti odstup. Ale toto osamostatnenie 

bolo umožnené vďaka materstvu, vďaka jej dávaniu sa dieťaťu, vďaka jej celkovej, zvlášť 

 
22 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 165; (s. 135). 
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telesnej blízkosti. Dospievajúca bytosť sa pomaly učí prijímať fakt, že táto bytosť tu nie je 

len pre jej uspokojovanie. To sa však nedeje vedomým porozumením prostredníctvom 

jazyka ako systému symbolických znakov, ale bezprostrednou blízkosťou, diskrétnou 

rečou matky a dieťaťa, ktoré počúva melódiu jej hlasu a hľadí na výraz jej tváre. Chápe čo 

chce povedať, bez toho, že by porozumelo, čo povedala. Práve vzťah dieťaťa k matke, teda 

prvé stretnutie so ženskosťou, Levinas považuje za najlepší príklad takého medziľudského 

vzťahu ja a ty, ktorý vyzdvihol Buber, príklad vzťahu, ktorý je základom pre všetky 

ostatné.23 Tento vzťah je prvým učením a zakladá dôveru nielen vo svet, ale predovšetkým 

v druhého, ktorý nie je nepriateľskou slobodou, ale niekým, kto robí svet obývateľným a 

svojou rečou mi ho predstavuje. Ja sa síce rodí zo vzťahu, ale – na rozdiel od konceptu 

Bubera – sa podľa Levinasa človek stáva individualitou vo vlastnom zmysle až 

vďaka separácii.24 

Tu je vidno, že Levinasovo ústredné rozlíšenie toho istého a iného nie je atrbitrárne. 

Absolútna inakosť iného vyjadruje to, že jej jedinečnosť nie je definovaná vzťahom so 

mnou či príslušnosťou k nejakému vybranému vzťahu. Práve oddelenosť bytostí bude 

podmienkou etického vzťahu, ktorý nie je prirodzene určený a pre človeka tak celkom 

samozrejmý.   

Schopnosť bytosti pociťovať a ovládať svoje telo a schopnosť samostatne 

rozprávať, ju robí stále nezávislejšou od miesta, kde sa nachádza a osôb, s ktorými je v 

kontakte. Chôdza je prvým sebaprekročením.25 Obratnosť tela je možnosťou vyhnúť sa 

kontaktu, zraneniu či násiliu.26 Bytosť slobodná od sveta a separovaná od druhých je 

bytosť oddelená.27 Toto oddelenie sa dovŕši, keď bude človek pripravený prejaviť druhému 

blízkosť, aj keby tým už nenaplňoval vlastné potreby, ale naopak “musel“ dávať 

z vlastného a tak vyjsť z bezohľadnosti k svojim potrebám zahľadeného či bez-božného Ja. 

 

1.2 Dvojznačnosť slobody tela 

  

Heidegger sa pokúsil ukázať, že človek nie je len autonómnym mysliacim subjektom, ale 

existenciou, ktorá pobýva vo svete a ako tu-bytie si v ňom už vždy nejako rozumie. Bytie 

vo svete je primárne starosťou o toto bytie. Levinas síce nadviazal na Heideggerove 
 

23 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 166; (s. 135). 
24 SIROVÁTKA, J. IV. Asymetrie versus symetrie: Emmanuel Lévinas a Martin Buber. In Lévinas 

v konfrontaci, s. 84-85. Veľký dôraz na oddelenosť každého človeka vo vzťahu u Levinasa si vysvetľujeme 

aj ako odpoveď na primát samotného vzťahu ako dôvernej vzájomnosti u Bubera. 
25 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 177.  
26 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 248; (s. 200). 
27 Tam., p. 46-47; (s. 39). 
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fenomenologické analýzy každodennej životnej praxe, kriticky sa však vymedzil voči 

hlavným tézam jeho ontológie a zdôraznil samostatný význam existujúcej ľudskej bytosti, 

pre ktorú je svet zároveň už vonkajším svetom. Na rozdiel od svojho predchodcu venuje, 

podobne ako Patočka, osobitnú pozornosť životu, ľudskej telesnosti a zvlášť zmyslovosti. 

Ľudská existencia je životom a teda sa vzťahuje k tomu inému, čím sama nie je, ale zvlášť 

k iným ľuďom. Už analýzy slasti ukázali, že ona je pôvodnejším vzťahom k svetu ako 

starosť. Ako živé a zmyslové telo žijem zo sveta a vo svete, no súčasne som už od neho 

oddelený. Práve telom sa z neho vydeľujem, som v dištancii voči nemu.  

Telo je spôsob existencie v oddelenosti. Už z fyziologického hľadiska je 

svojbytným celkom, ktorým sa vydeľujem z okolia. Ale byť vo svete ako telesná bytosť 

podľa Levinasa zároveň znamená, ako ukážeme, jednak v ňom stáť a jednak na 

konkrétnom mieste bývať, teda prichádzať do vonkajšieho sveta už zo sveta vlastného 

obydlia. To bude podmienkou praktického obstarávania, vlastnej interiority a porozumenia 

si.28 Konštatovali sme, že interiorite predchádza už nevedomá či pred-vedomá skúsenosť 

telesného vzťahu k žene-matke. Druhá, ktorá vytvára domov, je pred každým horizontom 

sveta.  

Telo je u Levinasa samotným miestom a primárnym spôsobom ľudskej existencie. 

Ono je mojím vlastným telom. Presnejšie povedané, nevzťahujem sa k telu predmetne, ale 

som telom, aj keď nie len telom. Byť už znamená byť nezávislým telom, v závislosti na 

tom inom.29 Vďaka telu potrebujem i môžem. Môžem vlastniť seba, nie však ako vec alebo 

nástroj, ale ako to, čo nimi môže disponovať. Som uspôsobený k tomu, aby som prácou 

prekonával neistotu, ktorú prináša vedomie závislosti od sveta.30 Tento odstup, ktorý je 

slobodou od odkázanosti na náhodu uspokojenia, je ale umožnený už samotnou 

fyziologickou stavbou tela človeka.31  

 
28 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 182; (s. 147). 
29 Tam., p. 177-178; (s. 144). 
30 Tam., p. 26, 120; (s. 23, 97-98). 
31 Ľudská bytosť sa pohybuje na dvoch končatinách (bipédia), je vzpriamená. Má voľné ruky a desať prstov 

schopných jemnej motoriky. Jej obličaj je schopná mimiky a má špecifické črty ľudskej tváre, ako napr. 

citlivé pery. Ústna dutina, jazyk, hrtan a hlasivky sú prispôsobené pre artikulovanú reč. Nový jedinec sa rodí 

na svet síce “nehotový“, teda ešte nevyvinutý, no už s pomerne veľkou hlavou uspôsobenou pre rozvoj 

nervovej sústavy a vyšších kognitívnych funkcií. Na rozdiel od zvierat je človek aj vďaka svojim telesným 

orgánom a charakteristikám v istom zmysle univerzálnejším živočíchom: nie je tak prísne špecializovaný 

(nemá jeden zvlášť vynikajúci zmysel a nemá do takej miery zautomatizované vrodené inštinkty). Vďaka 

tomu všetkému sa môže adaptovať na rozmanité prostredie, môže si ho dokonca vyberať a vyrobenými 

nástrojmi pretvárať. Človek je otvorený voči svetu. Musí sa učiť a vďaka veľmi pomalému vývoju je úplne 

odkázaný na starostlivosť najbližších. Táto skutočnosť obzvlášť stmeľuje ľudské spoločenstvo. Nutnosť sa 

učiť je tak jeho veľkou evolučnou výhodou. SOKOL, J. Člověk jako osoba: I. Člověk zvenčí. Podivný 

živočich, s. 26-38.  
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Levinas zdôraznil dôležitosť schopnosti ruky uchopiť veci, a to nielen pre možnú 

výrobu a používanie nástrojov, ale aj pre rozvoj myslenia ako jazykom sprostredkovaného 

uchopovania vecí. Človek je už fyzickou stavbou uspôsobený k tomu, aby bol “pánom“ 

svojho života a bol schopný si prisvojovať to iné, z čoho žije. Výsostným ľudským 

telesným znakom je však vzpriamená postava. Aj z evolučného hľadiska práve tá uvoľnila 

ruky a umožnila očiam sledovať a koordinovať ich pohyb. Zároveň tak predznamenala 

vývoj typicky ľudskej tváre a sekundárnych pohlavných znakov.32  

Poznatky modernej fyzickej antropológie zodpovedajú Levinasovej filozofickej 

antropológii, podľa ktorej práve spojenie ruky a videnia umožňuje človeku veci chápať 

a práve vzpriamenosť smeruje človeka k nahej tvári druhého: k vzťahu reči, k ľudskosti. 

Tento vertikálny či náboženský rozmer ľudskej bytosti, ktorá je schopná reči s druhým 

(mimiky a gestikulácie), zároveň umožňuje odstúpiť od okamžitého potešenia a premeniť 

slasť na vedomie a prácu, ktorej produkty možno niekomu priniesť ako dar.33 A teda 

umožňuje aj prejavy pohostinnosti či náboženské rituály, ktoré sa už vymykajú prírodnému 

poriadku. To možno vidieť aj v sexuálnej rovine, kde – aj vďaka telesným dispozíciám 

(perám, druhotným pohlavným znakom, či možnosti jemného hladenia) – nejde len 

o rozmnožovanie a vlastné uspokojenie, ale o spoločenstvo v rozkoši erotického vzťahu 

a plodnosť ako transcendenciu „egoizmu vo dvojici“ v budúcnosti novej bytosti.34 

A tak už samotné ľudské telo je istým “oslobodením sa od sveta vo svete“, 

vlastným významom a možnosťou významy vyjadrovať. Človek sa však nestáva ľudským 

– teda nezačne sa správať ľudsky – len vďaka telesnej či genetickej výbave, jeho potenciál 

sa môže naplno rozvinúť len v ľudskom svete, kde sa môže učiť od druhých. Je 

pravdepodobné, že Levinas vo svojich rozboroch nevychádzal primárne z toho, čo o tele, 

teda o jeho všeobecných rysoch, vieme vďaka vedám. Telo chápe primárne ako spôsob 

zmyslovosti a prežívania slasti, v ktorej sa skrze to iné vzťahujem k sebe samému 

a uskutočňujem ako subjekt. Telo je však prvotne určitým postojom či udalosťou 

postavenia.35 

Levinas v staršej práci De l’existence à l’existant (1947) zdôrazňuje, že telo nie je 

len prostriedok na vyjadrenie vnútorného života a zrkadlom duše, ale je – už ako 

materiálne telo – podmienkou každej interiority. Vďaka telu má vedomie a myslenie svoje 

 
32 SOKOL, J. Člověk jako osoba, s. 28-30. 
33 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 121; (s. 99). 
34 Tam., p. 301, 303; (s. 237, 242). 
35 NOVOTNÝ, K. Vtělení: subjekt a tělo v díle Emmnauela Levinase. In Za hranicemi tváře: Levinas 

a socialita, s. 115. 
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miesto v priestore, je bytostne tu, v nejakej pozícii, a to prv než si vedome porozumelo ako 

tu-bytie vo svete a skôr než v časovom horizonte reflektovalo svojej naladenie („nejako sa 

malo...“).36  

Samotné telo je sprvu udalosťou kladenia sa (position).37 Telo je podľa Levinasa 

východiskom a podmienkou vnútorného života či vedomej aktivity, pretože je možnosťou 

pohybu a zvlášť uloženia sa niekam. Prvotná sloboda neznamená už mať seba vo svojej 

moci a určiť sa v nejakom abstraktne chápanom priestore, ale mať nejakú konkrétnu 

pozíciu, z ktorej vychádzam, resp. základ, z ktorého prichádzam k sebe samému. Vedomie 

je doslova umiestené v materiálnom tele, nie je vedomím umiestnenia. Je aktom kladenia 

sa, položením sa do bezpečia svojej postele, kde si možno odpočinúť. Vedomie sa 

vzťahuje k takémuto bodu, pretože práve spánok je podstatnou súčasťou života, 

želateľným obmedzením a zastavením sa.         

A tak podľa Levinasa aj vedomie už predpokladá možnosť svojho prerušenia, 

utiahnutie sa do takéhoto ne-vedomia, ne-bdelosti, teda možnosť nebyť tu.38 Každý z nás 

má skúsenosť s nepríjemným stavom, kedy to nejde: s nespavosťou, s nežiadúcou 

bdelosťou, kedy sa nemôžem sám od seba odpútať, a predsa už vlastne nie som subjektom, 

ale skôr odosobneným “objektom“ toku myšlienok a predstáv. V tejto situácii prežívam 

ťaživosť bezpredmetnej prítomnosti, ktorá vlastne nie je ani mojím bytím, ale holým 

anonymným bytím, ktoré Levinas nazýva ono je (il y a).39 Táto “hraničná situácia“ je pre 

vedomie skúsenosťou bez zmyslu.40
 Teda aj vedomie, ako si ukážeme, bude pre Levinasa 

dvojznačnou slobodou, slobodou myslenia, do veľkej miery nepodliehajúcou takým 

 
36 Ladislav Benyovszky tvrdí, že Levinasova interpretácia Heideggerovho rozumenia bytia ako 

intencionálneho vedomia je dezinterpretáciou, pretože rozumenie si nemožno chápať v zmysle byť si niečoho 

vedomý, keďže u Heideggera ide o transcendenciu, o „překrok“, „nějak se mít“, „nepředmětné 

sebeuchopování“. (BENYOVSZKY, L. VI. V nejtěsnější blízkosti s nejzazším. In Lévinas v konfrontaci, s. 

127.) Levinas uznáva, že bytie samo (moje existovanie) je bez intencionality. (LEVINAS, E. Etika 

a nekonečno, s. 199.) Zároveň však to bytie, ktorému ide o jeho bytie samo, je už vôľou byť. Čo však  

znamená spomínané prekračovanie seba samého a kto a ako sa prekračuje? Nie je Heideggerovo rozumenie si 

síce elementárnou, ale predsa už zložitou introspekciou a reflexiou naladenosti seba-vedomého subjektu – 

teda vedomou skúsenosťou (seba) par excellence? Hoci už nie je husserlovským intencionálnym vedomím –  

teda skúmaním predmetnosti vecí, ktoré sa dávajú vo svojej mnohosti vedomiu – je zameraním sa na seba 

samého v najsilnejšom zmysle slova. Dasein je vedomým rozvrhom seba samého. (Za zmienku stojí, že aj fr. 

dessein znamená úmysel, zámer, plán, teda intenciu). Pobyt je však zároveň odkázaný na bytie. Ale táto 

pasivita zostáva pripútanosťou k sebe samému, sebaprivlastňovaním či navrátením sa subjektu ako „slobody 

vlastnenia seba skrze seba v reflexii“. (LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 161). Nie 

je pasivitou vzťahujúcou sa k druhého, transcendenciou, ktorá by bola skutočným prekročením sa.  
37 LEVINAS, E. De l’existence à l’existant, p. 123-124; (Existence a ten, kdo existuje, s. 60-61). 
38 Tam., p. 117-122; (s. 57-59). 
39 Tam., p. 115; (s. 55-56). 
40 NOVOTNÝ, K. Vtělení: subjekt a tělo v díle Emmnauela Levinase. In Za hranicemi tváře: Levinas 

a socialita, s. 102. 



19 

 

obmedzeniam ako telo, ale zároveň zostávajúcou v osamotenosti a v uzavretosti seba. 

Samotným v sebe: neoddeliteľnosťou od seba u od sveta oddeliteľnej bytosti.  

Telom, ktoré je “domovom duše“, resp. vteleným vedomím, môžem odložiť svoje 

potreby ako uspokojiteľné závislosti (budúce potreby) a pracovať aj na tom, čo nie je 

aktuálnou potrebou, čo má čas: „Vlastní zájem, poháněný potřebností, však otevírá také 

jistý obzor času, který nezahrnuje vnější přítomnost, nýbrž vnitřní očekávání toho, co 

nastává.“41 Levinas hovorí o čase, ktorý presahuje okamžitú prítomnosť. Človek netúži len 

po tom, čo ho dočasne uspokojí, ale aj po tom, či skôr práve po tom, čo je neredukovateľné 

na konzumáciu. Vďaka duši má schopnosť zaujať odstup a odpútať sa od vecí sveta, na 

ktorých ako bytosť závisí.42  

Levinasova antropológia nie je zaťažená problémom antinomického vzťahu tela 

a duše, ani descartovským dualizmom. Telo Levinas nechápe ako prekážku slobody ducha, 

ale ako jej vyjadrenie a primárne ako podmienku duševného života. S telom som totožný 

predtým, ako by som sa od neho mohol chcieť oddeliť. Nie moje telo, ale skôr telo druhého 

je pre mňa cudzím telom. Telo je primknuté či priľnuté k ja. Táto jednota vtelenia sa 

ukazuje napr. v únave po fyzickom výkone či v pociťovaní bolesti. Mám pocit totožnosti 

s vlastným telom. Ale podstata duchovnosti človeka nespočíva v tejto pripútanosti k telu. 

Slobodu ducha nemožno redukovať na telesnú, alebo na prežívanie svojej telesnosti 

(emočnú oblasť). V opozícii voči materializmu Levinas zdôrazňuje, že duchovný život 

nespočíva v biologickej stránke. Človeku zostáva sloboda, ktorá nie je len prijatím 

nutnosti.43 Ja nie je pripútané k vlastnému telu v takom zmysle, že by človek nemal 

slobodu a rozum. Vedomie je naopak možnosťou odstupu od samotnej holej existencie 

s jej primárnymi potrebami. Psychika, ktorá sa rozvinula v slasti a intimite domova, je 

zároveň slobodou voči miestu, kde sa nachádza. Aj keď je telo podmienkou interiority, 

samo by nebolo ľudským subjektom či osobou, ktorej prislúcha sloboda ducha. Levinas 

však chcel ukázať, že význam subjektivity spočíva už aj v senzibilite jej tela. Podľa Karla 

Novotného Levinas „inkarnaci popisuje a vykládá jako uskutečnění subjektivity 

neredukovatelné  na strukturu, pohyb či dění, které subjekt přesahují a zahrnují. Tak je 

totiž podle vládnoucích způsobů myšlení ve vědách i filosofii člověk integrován do 

 
41 JONAS, H. Evoluce a svoboda. In Lidé a město 2005, roč. 7, č. 2, s. 5. 
42 LEVINAS, E. Quelques réflexions sur la philosophie de l’Hitlerisme. In Esprit 1934, vol. 26, no. 3, p. 201. 
43 Tam., p. 204-205. Práve to je podľa Levinasa tým podstatným rozdielom medzi západným myšlienkovým 

dedičstvom, ktoré si – vychádzajúc z kresťanstva i z gréckej filozofie – váži slobodu a rozum človeka, 

a biologizmom rasizmu a nacizmu, podľa ktorého má človek bojovať za “vlastnú krv“ a prijať svoj dejinný 

údel, akoby bol aj ten už predurčený prírodným vývojom.  
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struktur, které určují jeho podstatu, zatímco Levinasovi jde o to, myslet člověka vně 

struktury, jako individuum, z něho samého.“44 

 

1.3 Senzibilita  

 

Slasť je základným modom žijúcej bytosti. Nie je však jediným. S životom je takisto 

neoddeliteľne spojené utrpenie, možnosť afektivity par excellence. Bytosť je zmyslovým 

bytím a aj malá bolesť dokáže narušiť spokojnosť užívajúceho si ja. Vlastné telesné 

utrpenie vyvádza človeka z miery a prevracia mu jeho životný poriadok. K telesnému 

rozmeru bytosti patrí utrpenie v rôznych podobách: únavy, zranenia, choroby, či hladu. 

Práve na takýchto situáciách Levinas ukazuje prepojenie telesnej a duševnej stránky 

človeka. V nich si je človek doslova vedomý seba samého, keďže sa pociťuje ako 

zraniteľný. Senzibilita predchádza reflexii vnímania i tematizovaniu skúsenosti. Je 

bezprostredným zmyslovým pociťovaním. Živé telo je možnosťou slasti i bolesti, 

potešenia i strádania, pohody i utrpenia.  
 

Napríklad únavu človek prežíva ako mimovoľné ochromenie a ochabnutie 

vlastného tela. Ako príklad môžeme použiť situáciu lezca, ktorý sa usiluje preliezť skalu. 

Pevne sa drží výčnelku skaly, ale v určitom okamihu stuhnutia ruky ju pustí, hoci si praje 

pokračovať ďalej a liezť vyššie. Levinas únavu definuje ako „oneskorenie bytia voči sebe 

samému“, ako okamih ochromenia v udalosti telesného i psychického úsilia.45 Viac 

nemôcť alebo len s vypätím všetkých síl.  
 

Levinas telesnosť zároveň spája s vôľou môcť a byť. Vôľa je bytím pre seba. Práve 

telo je ontologickým režimom či statusom vôle, pretože telom som, kladiem sa. Keď moje 

telo ako organizmus niečo zasiahlo, zároveň cítim bolesť ako svoju, pričom tá zároveň 

znehybňuje moju vôľu. V tele je vôľa zasiahnutá akoby bola vecou, ale súčasne sa bráni 

utrpeniu a svojej smrti. Telo podľa Levinasa nie je len vlastným telom, ale niečím, čím 

môžem disponovať vecami. Na druhej strane ale aj s telom možno disponovať akoby bolo 

vecou. To sa však týka predovšetkým interpersonálnej roviny. Vôľu človeka možno vďaka 

telu zotročiť. V telesnosti je prítomná táto dvojznačnosť splývania vnútorného 

a vonkajšieho hľadiska. Telo sa vo svojej aktivite premieňa na vec a zároveň zostáva 

 
44 NOVOTNÝ, K. Vtělení: subjekt a tělo v díle Emmnauela Levinase. In Za hranicemi tváře: Levinas 

a socialita, s. 99. Autor si všíma aj významové nuansy a posuny v Levinasovom chápaní telesnosti v jeho 

hlavných povojnových dielach. Podrobnejšie v dielach NOVOTNÝ, K. Relevance subjektivity: tělo a duše z 

hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016; SIROVÁTKA, J. Die Rolle der 

Leiblichkeit im Denken von Emmanuel Levinas, Freiburg/München, 2006. 
45 LEVINAS, E. De l’existence à l’existant, p. 41-42; (Existence a ten, kdo existuje, s. 25-26). 
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zraniteľné. Telo môže pomáhať i ubližovať, telo môže byť poranené i ošetrené: „Telo, 

v ktorom môže zažiariť výraz, a v ktorom sa egoizmus vôle stáva diskurzom a opozíciou 

par excellence, vyjadruje zároveň vstúpenie ja do kalkulu druhých.“46 

Levinas sa aj v diele Autrement qu’être ou au-delà de l’essence vracia k otázke 

ľudského pociťovania a telesnosti. Filozofické skúmania často nazerali na zmyslové 

pociťovanie ako na epistemologický či gnozeologický problém, ktorý treba objasniť. Ale 

už aj človek, ktorý zaujal vedecký postoj a díva sa na nejaký fenomén z dištancie, zostáva 

človekom cítiacim, len si to v čase pohrúženia sa do skúmania obyčajne neuvedomuje či 

skôr nezažíva. Levinas zdôraznil, že predtým ako sa samotné zmyslové vnemy stanú 

predmetom v opise skúsenosti, majú význam neredukovateľný na súčasť poznania. Hovorí 

o ľudskej senzibilite ako o zraniteľnosti a pasivite trpenia. Keď pociťujem vlastné telo, 

cítim jeho materiálnosť, ktorá ma ťaží. Práve zraniteľnosť a citlivosť nazýva dominantným 

významom senzibility, „ktorý sa ukáže v zodpovednosti blízkosti, (...) a ktorý už obsahuje 

odôvodnenie svojej kognitívnej funkcie.“47 Tento bezprostredný význam už predchádza 

významu sprostredkovanému intencionalitou vedomia, alebo významu symbolu, ktorý bol 

konceptualizovaný mysliteľom (napr. pomocou epistemologických pojmov ako senzibilná 

intuícia či zmyslová skúsenosť, vnem a dojem, obraz, apod.). Význam senzibility teda nie 

je daný až štruktúrou poznávania a jazyka. 

Jednou zo základných téz spomínaného diela je, že východiskom etiky nie je až 

noetika, teda reflektovaná a pojmovo uchopená skúsenosť, ale práve senzibilita či 

zmyslová citlivosť: „Zmyslové sa neukazuje v ukazovaní sa.“48 Je bezprostrednou 

skúsenosťou. Už ľudská telesnosť či materiálnosť nesie etický význam, pretože je 

citlivosťou a zraniteľnosťou, biologicky povedané – dráždivosťou. Byť-pre-druhého bude 

znamenať trpieť seba, ale hlavne druhého, ako bytosti telesné, hladu, smädu, únave 

a starnutiu podliehajúce. Trpieť proti svojej vôli: „Protivenstvo je schúlené v telesnosti 

umožňujúcu bolesť, ktorá sa nazýva psychická. Je vystavená potupe a zraneniu, chorobe 

a starnutiu. Avšak protivenstvo je prítomné už od začiatku v únave tela, ktoré sa snaží. Je 

to preto, lebo moja pasivita subjektu, moje vystavenie sa inému, je samotnou psychickou 

bolesťou, v ktorej môžem byť zneužitý. (...) Pod spôsobom telesnosti sú pohyby únavné 

a trvanie je starnutím. Pasivita významu – jedného-pre-druhého – nie je aktom, ale 

 
46 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 254-255; (s. 205). 
47 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 80. 
48 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 39-40. 
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trpezlivosťou, takpovediac zo seba, senzibilitou či bezprostrednosťou bolesti.“49 Príkladom 

senzibility par excellence je materstvo, ktoré tým, že v tehotenstve nesie tiaž materiality 

tela, ktoré doslova nesie druhého, samo vyjadruje význam jedného-za-druhého.50  

   

1.4 Bývanie a domov 

  

Už v zažívaní v slasti, vo vzťahu s matkou a v telesnosti bolo naznačené tzv. oddelenie, 

ktoré sa podľa Levinasa osobitne deje ako bývanie a práca. Človek žije primárne z toho 

iného, čo nie je jeho dielom, ale s tým si nevystačí. Zmocnenie sa vlastného tela mu 

umožnilo osvojovať si veci vo svete. Slasť charakterizovalo slastné, no len okamžité 

uspokojenie. Živý tvor však potrebuje jej opakovateľnosť a človek vie, že tá nie je 

samozrejmá, ale treba ju pre zajtrajšok zabezpečiť. Zaobstaranie si pravidelnosti či stálosti 

živín a toho najpotrebnejšieho u ľudí súvisí s udržiavaním a uspôsobením si zvláštneho 

miesta: obydlia, ktoré je podmienkou existencie a vlastnenia. Existovať znamená už na 

konkrétnom mieste bývať. Jakub Sirovátka zdôrazňuje, že „dům u Levinase představuje 

prodloužení, rozšíření tělesnosti, jakousi vnější slupku těla.“51  

Pobývaním v dome sa človek doslova vydeľuje zo sveta živelnej prírody 

a anonymity zeme. Je chránený pred nebezpečenstvom, a tak nemusí byť neustále v strehu 

ako vonku. Práve usadlý a poľnohospodársky spôsob života dlho určoval podobu 

a charakter bývania väčšiny ľudí. Dom bol tým miestom, kde si možno uschovať zásoby. 

U Levinasa však nejde o spôsob či typ obydlia, ale o samotnú udalosť bývania, ktoré 

jednak umožňuje vlastné držanie a opracovávanie vecí a jednak je tým primárnym 

miestom, kde sa môžem uchýliť a spokojne uložiť na spánok. Oddelenie „je existencia 

autochtónneho ja u seba doma (chez soi).“52 Uskutočňuje sa ako nezávislosť ekonomickej 

existencie: slobodnej bytosti, ktorá už niekde vo svete má obydlie, vďaka ktorému seba 

samu lokalizuje a identifikuje z istého horizontu. Vďaka tomu môžeme rozlišovať rovinu 

vnútornú a vonkajšiu: „Človek zvíťazil nad živlami len tým, že premohol túto slepú 

interioritu (kúpania sa v živle, J.H.) obydlím, ktoré mu dáva akúsi exterioritu. V živelnosti 

získava pevnú pôdu pod nohami už z prisvojenej strany: pole, ktoré som skultivoval, more, 

kde lovím a priväzujem svoje lode, les, v ktorom rúbem drevo – všetky tieto činnosti 

 
49 Tam., p. 71. 
50 Tam., p. 95, 137. 
51 SIROVÁTKA, J. Etika a tělesnost v myšlení E. Levinase. In Reporty Centra pro teoretická studia. (CTS-

07-12), s. 10-11. 
52 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 119; (s. 97). 
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a každá takáto práca sa vzťahuje k obydliu. Človek sa vrhne do živelnosti vychádzajúc 

z obydlia.“53          

Sloboda bývajúcej bytosti už nie je len spontánnosťou slasti, ale v istom zmysle jej 

stálou možnosťou. Tým, že bývanie umožňuje človeku odstúpiť od bezprostrednosti slasti, 

odložiť ju, môže sa pohrúžiť a niečomu venovať zvláštnu pozornosť. Bývanie 

nepredstavuje len nevyhnutnú vec pre život, ale hlavne miesto, ktoré je podmienkou 

ľudskej činnosti i poznávania. Vlastné miesto v dome je od detstva tým počiatkom 

sústredenia sa na seba samého a východiskovým bodom pre spoznávanie okolitého sveta. 

Poznávanie sa deje ako zabývanie sa, kde sa neznáme stáva poznaným. Bydlisko však 

u Levinasa nie je len miestom poznávania a už vôbec nie akousi vecou, ale primárne 

domácnosťou, ľudským domovom a jadrom ekumény. Domov nás chráni pred 

zneisťujúcou cudzotou vonkajšieho sveta.54 Spomenuli sme už dôležitosť prvotného 

vrúcneho prijatia človeka v intimite vzťahu s matkou-ženou, ktorá v dome vytvára domov. 

Vďaka tváram najbližších sa nám domov spája so štedrosťou a pohostinnosťou: 

„dostáváme vždy více než můžeme vrátit.“55 Splýva s bezstarostnosťou detstva, kedy 

nepremýšľame nad odplatením sa. Táto intimita domova spolu s udalosťou bývania u seba 

doma kryštalizuje interioritu bytosti a vedno sa stávajú základnými predpokladmi 

samostatného, pracujúceho a mysliaceho subjektu.56   

 Oddelenosť domu od prírodného sveta človeku umožňuje si jeho materiál prisvojiť 

a prácou ho pretvárať už ako surovinu. Obydlie a bývanie síce odkladajú okamžitú slasť, 

ale zakladajú iný egoistický prístup k svetu – vlastníctvo. Svet sa mi stáva 

disponovateľným, vecí sa môžem zmocniť a uchovať si ich, zásoby si môžem niekde 

zhromaždiť. Z okna domu môžem svet zároveň z bezpečia pozorovať.57 Je takým miestom, 

kde vďaka telu môžem voľne disponovať vecami, ktoré vlastním – mikrosvetom, kde 

jednoducho môžem.58 V dome sa telo, ktoré predstavuje pre človeka prvotnú slobodu – 

možnosť sa pohybovať a pracovať rukami – môže uvoľniť a uchýliť. Snu mladého človeka 

o nezávislosti od rodičov predchádzalo – aspoň v tom šťastnejšom prípade – zažívanie 

bezstarostnej slobody domova, kde sa zrodilo jeho ja. Šťastná sloboda je darovanou 

 
53 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 138-139; (s. 113). 
54 KRÁMSKÝ, D. E. Lévinas – možné východisko k profesní učitelské etice? In Emmanuel Lévinas: 

Filosofie a výchova, s. 107. 
55 PELCOVÁ, N. Dům, domov, bydlení. In Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova, s. 91. 
56 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 162-164; (s. 132-134). 
57 Tam., p. 167-168; (s. 136-137). 
58 Tam., p. 226; (s. 182). 
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slobodou, možnosťou počiatku, ktorý si sama nedala.59 Človek vychádza “do sveta“ 

z vlastného domova a hoci ho opúšťa, vie, že sa ma kam, či skôr, ku komu vrátiť. Nie 

celkom zodpovedanou otázkou však zostáva: aký je u Levinasa vzťah medzi udalosťou 

bývania a domovom ako ekuménou či dianím vzťahov? A je vôbec možné samostatné ja 

aj bez takejto šťastnej skúsenosti?    

Zdá sa, že sloboda človeka, ktorý zažil domov a dospel, je predpokladom pre 

slobodu od miesta, ktorú vyzdvihuje Levinas v reakcii na Heideggerove obrazy spojené 

s akousi romantickou nostalgiou po jednoduchom živote nemeckých sedliakov a horalov 

“v spojení s krajinou“, symbolizovanú artefaktmi takéhoto života. Tento návrat do miest 

bezstarostného detstva a času bezpečného pobývania je však spojený so sakralizáciou vecí, 

cez ktoré prehovára Bytie a s existenciou tzv. miest ochrany. Levinas sa pýta: Nájdeme 

v nich samých ľudskosť? A túto tendenciu interpretuje ako návrat k pohanstvu, kde majú 

posvätné miesta a veci neraz väčšiu hodnotu ako ľudia a kde sú najdôležitejšie významy 

spojené so zemou či s rodnou pôdou.60 „Vsazení do krajiny, připoutání k Místu, bez něhož 

by vesmír ztratil svůj smysl a stěží by vůbec existoval, to je ono rozpolcení lidstva na 

domorodce a cizince. A z tohoto hlediska je technika méně nebezpečná než genii loci, 

bůžkové Místa.“61 Usadlý spôsob života spätý s poľnohospodárstvom nebol donedávna len 

spôsobom života väčšiny ľudí, ale po celé tisícročia aj hlavným postojom človeka k svetu 

a k veciam v Európe. So sebou neprinášal len cnosti pracovitosti a hospodárenia, ale 

aj pripútanie sa k rodovému majetku a nebezpečenstvo prílišného zakorenenia sa v pôde. 

Dodnes sme svedkami toho, ako sú pozemkové a majetkové spory schopné rozbiť rodinné 

vzťahy.    

Keď Levinas píše o židovskom postoji ako o postoji Abraháma, nejde mu 

o vyzdvihovanie kočovného či pastierskeho spôsobu života pred tým usadlým, ale 

o načrtnutie istého typu človečenstva ako slobody nezakorenenej ľudskej bytosti.62 

Schopnej v istých situáciách zanechať miesto, ktoré pobýva. Hoci je pre človeka bolestné 

stratiť miesto, ktoré bolo jeho domovom, kde toľkokrát spokojne spočinul a s ktorými sa 

mu spájajú jeho najkrajšie spomienky, sloboda človeka nie je obmedzená len na jedno 

miesto a veci, ktoré dennodenne užíva a sú mu dôverne známe. Preto Levinas označuje 

 
59 Tam., p. 157-158, 190; (s. 128-129, 154). 
60 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 188. 
61 LEVINAS, E. Heidegger, Gagarin a my. In Etika a nekonečno, s. 142-143. 
62 BOURETZ, P. Svědkové budoucího času III., s. 307-308. 
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etickú subjektivitu ako ne-miesto.63 A tak aj význam ľudskosti u neho nebude znamenať 

nejaký “prirodzený spôsob života“, nebude daný charakterom či lokalitou pobývania, ale 

blízkosťou bližšou než je blízkosť mojich vecí a bývania (zabývanosť).64 Človek nepatrí na 

žiadne konkrétne miesto ako strom. Duchovne slobodného človeka charakterizuje naopak 

vytrhnuteľnosť zo situovanosti – mladosť. Práve mladý človek môže ľahšie prijať záväzok 

vzťahu aj voči niekomu úplne cudziemu, opustiť svoj domov, aby pre niekoho mohol 

vytvárať nový. 

Inakosť druhého ale nespočíva v „rozdíle v povaze zabydlenosti ve světě, který je 

běžný mezi dvěma lidmi.“ A etický nárok nevychádza primárne „z nároku na uznání 

svébytnosti a nezávislosti jiného způsobu bydlení ve světě.“65 To by znamenalo, že úcta 

k druhému by bola výsledkom vzájomného porovnania sa a uznania jeho odlišností, 

či dokonca poznania jeho doterajšieho životného príbehu. Toto poznanie nás síce môže 

niekedy k druhému priblížiť, ale inokedy zase cestu k nemu zatarasiť. Fenomenologické 

analýzy slasti, telesnosti, bývania a práce poukazujú u Levinasa skôr na rovinu toho istého, 

na to ľudské v univerzálnom zmysle, na to, čo každý človek ako telesná bytosť potrebuje, 

aby sa stal individualitou. Inakosť druhého a moju jedinečnosť však nevyčerpávajú. 

Sloboda druhého vyjadruje jeho cudzosť samu, nezaraditeľnosť pod žiadnu známu 

kategóriu či typológiu osôb. „Len slobodné bytosti si môžu byť navzájom cudzie. Sloboda, 

ktorá je im spoločná, je práve tým, čo ich oddeľuje.“66 

  

1.5 Práca ako sebestačnosť 
 

Na rozdiel od romantických filozofov, ktorí zdôraznili bytostné spojenie človeka 

s prírodou, v ktorom hľadali slobodu, Levinas toto spojenie znovu pretrháva, pretože hľadá 

ľudskosť človeka, ktorá prevyšuje to, čo je pre človeka prirodzené v prírodnom zmysle. 

Etika sa bude stavať proti prírodnému poriadku, pretože človek nie je len bytosťou prírody. 

Ale už opisy človeka ako bytosti pracujúcej a kultúrnej nám ukazujú rozmer slobody, ktorá 

nie je v moci prírody, ale je už mocou človeka nad ňou, ale aj jeho zodpovednosťou voči 

nej, a to hlavne kvôli iným ľuďom. Predošlé Levinasove fenomenologické analýzy 

 
63 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 9, 103.  
64 U neskorého Heideggera, podobne ako u staršieho človeka, je sloboda „topologickou slobodou“, 

voľnosťou pevne viazanou na miesto, kde veci majú svoj význam vďaka priestoru, do ktorého patria. 

NITSCHE, M. XVIII. Heidegger o svobodě, In Svoboda od antiky po současnost, s. 331-332. 
65 KRÁMSKÝ, D. E. Lévinas – možné východisko k profesní učitelské etice? In Emmanuel Lévinas: 

Filosofie a výchova, s. 109-110. 
66 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 71; (s. 58). 
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nezapreli, že aj človek je živočíchom hľadajúcim svoje potreby, ale zároveň ukázali, že je 

zvláštnym spoločenským živočíchom. Nielenže už samotná slasť sa pre neho stáva 

udalosťou a nie je úplne závislý od určitého biotopu, ale prírodu objavuje už z pozície 

obydlia, z ľudského sveta. V ňom sa slasť stáva spoločným stolovaním.  

Aj moderné hnutia “návratu k prírode“ väčšinou boli a aj dnes sú hnutiami 

mestského človeka a sentimentom vzdelaných, od prírody už priamo nezávislých ľudí. 

Volanie po prirodzenosti a spontánnosti je často odpoveďou vyvierajúcou z pocitu človeka, 

ktorého život je tvorený štúdiom, alebo vyplnený mentálnou prácou. Jeho život je 

odtelesnený a zvnútornený, a to doslova, keďže sa do veľkej miery odohráva v interiéri. 

Jeho telo už nebojuje s nebezpečnými prírodnými živlami, príroda je “krásnym“ miestom 

vychádzok po kultúrnej krajine a pohyb skôr oddychom než námahou.67 To, že je pre 

človeka modernej doby práca stále vo väčšej miere sprostredkovaná a zefektívnená 

technikou, môže zastrieť pôvodný manuálny rozmer práce.68     

Jedným z dejov, v ktorom sa ukazuje dvojznačnosť tela je práve manuálna práca. Tá 

nie je presným mechanickým pohybom stroja, ale naučeným pohybom živého tela. Tento 

pohyb charakterizuje účelovosť a zacielenosť, ale v nesamozrejmosti trafenia cieľa. Teda 

isté tápanie ruky.69 Ako keď má prestrčiť niť cez ucho ihly. Práca však už predpokladá 

nejaké obydlie, ktoré – hoci už obvykle nie je miestom zhromaždenia jej výsledkov – 

minimálne sa na ňu umožňuje pripraviť. Tým, že sa pracujúca bytosť zmocnila niečoho 

ako veci, zrušila nezávislosť bytia živlu a premenila ho na svoju surovinu či dielo, na 

uchopiteľný a hnuteľný majetok. Orgánom práce bola donedávna celá ruka, nielen 

 
67 Ale aj činnosť a pohyb lovca v divočine už predpokladá vopred pripravené zázemie. 
68 Hľadanie živín a ich pravidelného zabezpečenia nie je len charakteristikou vývoja jedinca, ale aj 

základným rysom kultúrnych dejín ľudstva a civilizačného vývoja, podnetom k rozvoju obchodu a 

technológií, ktoré majú človeku získanie potrieb uľahčiť a tovar dopraviť tým, ktorým chýbajú. Aj preto sa 

Levinas nepridal k jednostrannej filozofickej kritike techniky ako akéhosi duchovného úpadku. Ľudskú 

zodpovednosť neprenáša na Gestell. Technika pomáha, alebo ničí – vo väčšine prípadoch – riadením 

človeka. Levinas si však všimol, že časová efektivita, ktorú stroj prináša, prácu nielenže výrazne zrýchľuje, 

keďže „súkolia stroja sú navzájom dokonalo zladené a tvoria kontinuitu bez trhlín“, ale aj odtelesňuje. 

(LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 180; (s. 146).) To znamená, že pracujúceho síce odbremeňuje, ale zároveň 

mu berie aj chvíle voľného času, ktoré kedysi mal ako medzičasy či nutné pauzy medzi jednotlivými 

telesnými úkonmi, alebo ako presuny medzi jednotlivými činnosťami či miestami. Technické 

možnosti zamestnávateľa prirodzene stavajú do otázky ako maximalizovať a kontrolovať výkon. Kvôli 

efektivite strojovej veľkovýroby, ale aj znesiteľnosti jej tempa pre zamestnancov, sa tak práca v modernej 

dobe postupne zúžila na vymedzený počet hodín, čím sa oddelil čas pracovný a voľný. “Digitálny vek“ 

znovu zmenil charakter aj časovú povahu mnohých zamestnaní a priniesol úplne nové. A prácu z továrni, 

aspoň v bohatších krajinách, znovu navracia domov, do home office. Zdá sa teda, že dopady súčasných 

digitálnych technológií na podobu práce potrebujú nové fenomenologické opisy, ktoré budú sledovať časové 

hľadisko a jeho spätosť, resp. skôr stále menšiu zviazanosť, s telesnosťou. 
69 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 180-181; (s. 146-147). 
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posledné články prstov. Práve ruka uschopňuje človeka materiál uchopiť, ovládnuť, 

pretvoriť, teda privlastniť si ho ako svoju vec.       

Pracovný pohyb je špecifickým vzťahovaním sa k svetu, pretože uchopuje a osvojuje 

si z neho to iné ako objekt narábania. Keďže je tento akt spojený s videním toho, s čím 

ruka narába, Levinas zdôrazňuje, že takéto vzťahovanie sa uchopením je typické aj pre 

myšlienkové porozumenie sveta – pochopenie ako spoznanie vo svetle. Na rozdiel od 

práce ako pohybu ruky – vychádzajúcej od seba a vracajúcej sa k sebe (psycho-motorickej 

zručnosti či techné) – však myslenie môže naraziť aj na to, čo je neuchopiteľné a 

vzťahovať sa k tomu, čo ho presahuje. V takomto prípade, ako uvidíme v ďalšej kapitole, 

sa nenavráti k sebe vždy rovnaké. Cieľom pracovnej činnosti však nie je ani vzťah k 

transcendencii, ani veda, ale zabezpečenie potrieb. Až to umožňuje mimoriadny spôsob 

života filozofa a vedca, kde má dôležité miesto čas scholé. Prácu charakterizuje primárne 

účelové narábanie s matériou a úsilie zaistiť potreby aj pre budúcnosť, ktorá by inak 

zostala nekontrolovateľným časom.70  

 

Pre osamostatneného človeka je už zrejmé, že možnosti, z ktorých žije, nie sú pre 

neho samozrejmé. Prežíva starosť o zajtrajšok. Vedomie premenlivosti šťastia a zrejmosť 

vlastnej závislosti ho však od nich oslobodzujú. Vie, že si je schopný svoje hmotné potreby 

zaistiť. Prácou sa môže na neznámu budúcnosť predpripraviť a svoje základné potreby si 

dopredu zabezpečiť a ako zásoby odložiť. Vlastné telo „je spôsob vlastníctva a práce, 

spôsob ako mať čas a prekonať inakosť toho, z čoho musím žiť.“71 Vďaka ruke môže veci 

držať, mať. Schopnosť cieľavedomého úsilia mu dáva istú moc nad časom. Práve 

vlastníctvo produktov práce ustanovuje trvalosť.72 Podľa Levinasa sa z práce rodí 

substancia vecí, ktorá spočíva v ich manipulovateľnosti: „Ruka chápe vec (...). Nie je 

zmyslovým orgánom, čistou slasťou a čistou senzibilitou, ale ovládaním, nadvládou, 

disponovaním, a to sa nevzťahuje k poriadku senzibility.“ Držbou sa však mení povaha 

súcna ako niečoho iného: „Tým, že ho umiestni v dome, ako majetok, udeľuje mu bytie 

čistého javu, bytie fenomenálne. Moja vec alebo vec niekoho iného, už nie je za seba. 

Jedine vlastníctvo sa dotýka substancie, ostatné vzťahy k veci zasahujú len jej atribúty.“73 

Takáto držaná vec už môže byť kvantifikovaná, porovnávaná, ohodnotená a za 

protihodnotu vymeniteľná.   

 
70 Tam., p. 171; (s. 139). 
71 Tam., p. 120; (s. 98). 
72 Tam., p. 172; (s. 140). 
73 Tam., p. 173-174; (s. 141-142). 
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Zdá sa však, že ruka nemusí byť ani u Levinasa redukovaná na tento rozmer 

zmocňovania sa, ale má dvojznačný význam. Nie je práve ruka zároveň orgánom 

senzibility, keď Levinas hovorí o pohladení blížneho či erotickom láskaní? A nepodávam 

blížnemu chlieb práve ňou? Zakotvenosť tohto etického rozmeru v telesnosti človeka sa 

ukazuje aj v práci. To, že v nej človek zakusuje odpor, trápenie a protivenstvo bolesti, ho 

učí prekonávaniu sa. S Hegelom Levinasa spája téza, že vďaka práci sa dotvára 

sebavedomie človeka. Človek však nepracuje len kvôli strachu zo smrti a pre kultivovanie 

sebavedomia, ako Hegelov rab, ktorý v práci poznáva seba ako konečnú bytosť sveta.74 To, 

že telesnosť dáva pracujúcemu zakúsiť vlastné hranice, človeku pripomína, že sa nemôže 

vzhliadnuť vo svojich dielach ako v seba-tvorení. Produkty vlastného úsilia si nemôže 

nechať pre seba, pretože majú poslúžiť iným. V sebarealizácii a v potvrdzovaní vlastnej 

vôle skrze svoju aktivitu je človek stále nehotovým nie preto, že by to bolo jeho údelom, 

ale preto, že seba samého v práci nenájde.  

 

Práca je aj skúsenosťou vlastnej tiaže a časovosti: únavy a starnutia, ktoré 

nedovoľujú človeku zotrvať v nejakej svojej identite. Bolesť a samotu existencie Levinas 

označuje ako „proti svojej vôli“, trpením seba i druhého vo vlastnej neschopnosti, 

pasivitou trpezlivosti.75 Ľudskosť teda nemôže v posledku spočívať v samotnom 

pracovnom výkone. Schopnosť prekonávať sa, pracovať a spolupodieľať sa na spoločných 

účeloch ešte nevyjadruje subjektivitu. Práca je životnou nutnosťou každého človeka. Ale, 

na druhej strane, je aj potešením z činnosti, ktorú vykonávam, alebo z odmeny, ktorú 

môžem minúť. To ľudské necharakterizuje primárne účelovosť a užitočnosť každého 

jednania, ale sloboda, ktorá všetko neprepočítava, ale má radosť z utrácania a z toho, že pre 

niekoho môže niečo urobiť aj bez nároku na odmenu.76 A bez očakávania uznania.   
 

Sloboda pracujúcej bytosti je oddelenosťou ekonomickej existencie. Človek žije 

ekonomicky: niekde a s niekým býva a pracuje.77 Ekonomická nezávislosť v závislosti 

potrieb je sebestačnosťou ja. Vlastníctvom sa človek ďalej individualizuje. Je schopný 

vôľou opakovane účelovo ovládať svoje telo, cieľavedome plánovať a organizovať život. 

Práve rozvoj deľby práce, spôsobov vlastníctva a nutnosti jeho zabezpečenia v dejinách 

znamenali zásadnú premenu spôsobu života, bývania a spolupráce ľudí.   

 
74 MATĚJČKOVÁ, T. Hegelova fenomenologie světa, s.105. 
75 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 66; Čas a jiné, s. 98, 99. 
76 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 141; (s. 115). 
77 Tam., p. 190; (s. 154). 
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Človek si vďaka ľudskému telu, obydliu a vôli pracovať môže privlastňovať veci, 

zmocňovať sa okolitého sveta a činnosťou ho pretvárať. Levinas nazýva takúto bytosť a-

teistickou či bez-božnou existenciou, pretože si je vedomá vlastnej slobody a toho, že môže 

určovať svoj život. Spomínané základy či predpoklady ľudského života poskytujú človeku 

čas, možnosť zachovať dištanciu voči prítomnosti a postaviť sa obavám z budúcnosti. 

Vôľa je schopná prekonať prekážky už tým, že im predíde, že voči ním zachová odstup. 

Pracuje na nejakom diele. Má k nemu vzťah, no nie je v tom diele prítomná: „Mať 

vedomie znamená mať čas. (...) Budúcnosť sa stáva vedomím, možnosťou využívať čas. 

Práca nie je charakteristikou slobody, ktorá sa odlúčila od bytia, ale vôle: je to bytie, ktoré 

je ohrozené, avšak má k dispozícii čas, aby hrozbu odvrátilo. (...) Chcieť znamená 

predchádzať nebezpečenstvu. Chápať budúcnosť znamená pred-ísť.“78  
 

Zatiaľ čo prácu charakterizovala opakovateľnosť, s akou sleduje zabezpečenie 

potrieb života a pravidelnosti slasti, vzťah k druhému bude charakterizovať 

neopakovateľnosť takého stretnutia, ktoré je stretnutím tvárou v tvár. Práve toto môcť 

v schopnosti pracovať, riskovať a prekonať zdanlivú istotu okamžitého šťastia, znamená 

zároveň aj možnosť opustiť vlastný egoizmus a otvoriť sa druhému. Ukázali sme, že 

ľudská sloboda je artikulovaná už v tele. Levinas však hovorí o prítomnosti takej túžby u 

človeka, ktorá nie je jeho potrebou uspokojiť chýbajúce životné potreby, ale túžbou po 

vzťahu k druhému. Ja túži po tom, čo je iné a zostáva pre neho neosvojiteľné. Túžbou, 

ktorá nehľadá uspokojenie vlastnej žiadostivosti, ale dobro druhého. Práve takáto túžba, –

ktorá je schopnosťou odstúpiť od okamžitého vlastného uspokojenia, ako ukázal príklad 

matky – umožňuje premenu slasti na vedomie a prácu.79 

      

A práve odriekanie si vlastného uspokojovania a slasti v pracovnom živote podľa 

Patočku charakterizuje druhý životný pohyb: pohyb reprodukcie a zápasu o prežitie: 

„Pohyb sebeprodloužení se stará jen o věci, vidí jen věci, i když nikoli v jejich 

samostatnosti, nýbrž pouze v jejich služebnosti. V tomto pohybu rozumíme sobě jako 

tomu, kdo obstarává, kdo dovede, kdo má za úkol, komu náleží jistá funkce a role; z těchto 

možností, jež jsou možnostmi přímo v realizaci, pak padá světlo na obstarávané, na 

služby.“80 Veci sú tu pre nás ako prostriedky života, ktoré umožňujú jeho pokračovanie. 

Potreby, ktoré nás uspokojujú nám už ale nie sú dané, ale je treba si ich zadovážiť. Život je 

 
78 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 179-180; (s. 145-146). 
79 Tam., p. 121; (s. 98-99). 
80 PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech, s. 240. 
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sprostredkovaný prácou. Samostatné dospelé bytosti sa orientujú vo svojom okolí, ktorý 

predstavuje svet práce: spolupráce i súperenia s ostatnými indivíduami.  

Druhým v tomto mode rozumieme tak, ako sami sebe, teda ako svojbytným 

obstarávajúcim bytostiam. Všetci hľadáme a uskutočňujeme životné možnosti a snažíme sa 

participovať na fungovaní spoločnosti – na svete služieb: „Jsme nyní použitelní a v této 

použitelnosti k dispozici. Jako použitelní jsme zároveň vystaveni dispozici uživatelů. Jsme 

jedni pro druhé užívající uživatelé. K tomu jsme nuceni vazbou života k sobě. Život není 

pouhé lhostejné trvání, nýbrž ustavičná potřebnost, odkázanost na životní funkce, které 

musí být uspokojovány buď sebou samým, nebo druhými.“81    

V tejto dimenzii života sú vzťahy s druhými vzájomné, typicky napríklad obchodné. 

Cudzí ľudia sú našimi potencionálnymi partnermi, zákazníkmi, ale aj konkurenciou. Úsilie 

zabezpečiť seba samého a svoju rodinu  – vybojovať si svoje miesto pod slnkom – dopadá 

na ostatných. Nemožno im nespôsobovať utrpenie. K tomuto pohybu preto patrí vina 

a utrpenie.82 Akoby tu Patočka nadväzoval na Jaspersa, ktorý hovorí o vine ako 

nemožnosti neubližovať ľuďom v zápase o vlastnú existenciu. Človek spoznáva, že 

dôsledky jeho konania i nečinnosti vždy nejako nepriaznivo zasiahnu iných.83 Aj v prípade 

“zaistenia si svojho miesta“ vo viac-menej fungujúcich a často až prekvapivo dobre 

organizovaných moderných masových spoločnostiach, človek môže prežívať pocit, že svoj 

život nezvláda a je vo svete možností stratený. Patočka na vyjadrenie druhého pohybu vo 

svete dokonca používa Komenského metaforu labyrintu sveta.84 

Patočka zjavne nadväzuje na Heideggerove analýzy každodennosti pobytu. Človek si 

rozumie ako ten, kto manipuluje s vecami ako s možnosťami, ktoré sú mu k dispozícii.85 Je 

však nimi dennodenne zaujatý, je akoby v ich zajatí: „Elán k věcem, který nás ovládá 

v tomto pohybu a působí, že si sami unikáme a nejsme si sebe vědomi – sebe jsme vždy již 

přehlédli a sebe se zbavili – je tak v podstatě diferencovaný, úkoje zbavený instinkt.“86 

V tomto pohybe je človek zvecnený a redukovaný na sociálnu rolu. Stotožňuje seba napr. 

so svojou profesijnou rolou. Preto sa, podľa Patočku, v tomto pohybe nemôže naplno 

rozvinúť slobodné ja, teda autentická bytosť, ktorá by tvorila autentické životné dielo. Ale 

bez tejto oblasti by zároveň nemala na čom stavať.      

 
81 Tam., s. 242. 
82 Tam., s. 244. 
83 JASPERS, K. Mezní situace, s. 89-90. 
84 PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech, s. 244. 
85 Tam., s. 243. 
86 Tam., s. 241. 
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Aj u Levinasa je práca primárne zabezpečovaním si potrieb a je spojená, ako sme už 

ukázali, s telesnosťou a s vôľou: prácou sa človek zmocňuje vecí a manipuluje s nimi. Je 

bojom človeka s matériou kladúcou odpor, sebaprekonávaním. Ale práca ako úsilie zaistiť 

si životné potreby, pre Levinasa nie je bojom s druhými alebo akýmsi predsa len ne-

autentickým sebazvecnením ako u Patočku. Ani Levinas však pri práci ako zabezpečení 

seba nekončí a v práci nehľadá posledný zmysel človeka a slobody. Produktov svojej práce 

sa pracujúci musí väčšinou vzdať, tie si žijú vlastným životom. Ako telesná bytosť v práci 

zakusuje únavu a vlastné starnutie – proti svojej vôli – ale vie, že tvorí možnosti pre 

druhých: „Námaha práce v trpezlivosti starnutia, v povinnosti dať inému dokonca aj chlieb 

z vlastných úst či kabát zo svojich pliec. Pasivita bolestivosti prítomnej bolesti, senzibilita 

ako zraniteľnosť, bolesť, ktorá prerušuje slasť vo svojej samotnej izolácii, ma takto 

vytrháva z ja.“87 Práve stretnutie s druhým je pre mňa výzvou podeliť sa so svojím 

vlastníctvom, možnosťou dávať to, čo ma niečo stojí. Dôverný vzťah k druhému, osobitne 

k cudzincovi, sa dodnes prejavuje pohostinnosťou otvoreného domu a rozhovorom pri 

spoločnom stolovaní.         

Mohlo by sa zdať, že Levinasovo chápanie slobody je obdobné tomu 

libertariánskemu, pretože vyzdvihuje význam vlastníctva, vlastného domu a tela pre 

slobodu človeka. A druhého považuje za toho, kto naopak problematizuje môj vlastnený 

svet.88 V osobe druhého však Levinas nevidí pôvodne možnosť konfliktu, ale výzvu 

k ľudskosti. Na rozdiel od primátu nenarušiteľnosti súkromného vlastníctva, Levinas dáva 

primát druhému, ktorý môže sproblematizovať chápanie sveta ako vlastníctva, ako 

niečoho, z čoho mi aspoň kúsok nespochybniteľne patrí. Právo vlastniť, ktoré sa vyvodzuje 

z vlastnenia seba samého či z disponovania vlastným telom, je nalomené už prijatím 

banálneho, ale nesamozrejmého faktu, že som si nedal vlastný život. Ale spochybniť ho 

podľa Levinasa môže až stretnutie s druhým ako Druhým, tým, kto je dôležitejší ako ja.89 

Až pred ním sa moja prirodzená tendencia vzťahovať všetko k sebe môže spoznať ako 

egoistická a nie detsky nevinná. Len ak dopredu nepokladám inakosť druhého za 

nepriateľskú, môžem si všimnúť, že mi dáva možnosť dávať, a tým ma naopak 

oslobodzuje od ľpenia na svojom vlastníctve. To sa však deje v reči. Práve reč ponúka svet 

 
87 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 71. 
88 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 185, 187-188; (s. 150, 152). 
89 Vlastníctvo tela a privlastnenie si pôdy a vecí nemôže byť východiskovým princípom etiky ako 

v libertarianizme. (Viď ROTHBARD, M. N. Etika svobody.). Podľa Levinasa však výlučnosť spomínaného 

sebavlastnenia neproblematizuje až nevyhnutnosť štátu či jeho ekvivalentného usporiadania pre zaistenie 

bezpečnosti väčšieho množstva osôb, ale už vlastné starnutie a tvár núdzneho. Inak by takáto sloboda končila 

na hranici vlastného pozemku či plota, ktorého nenarušiteľnosť by si navyše každý musel ustrážiť. 
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druhému a „činí spoločným svet, ktorý bol až doteraz môj.“90    

Keď Levinas hovorí o dospelosti a plodnosti, majú pre neho už etický význam. Pod 

dospelosťou nemá na mysli samostatnosť ako vlastnú sebestačnosť, ale jednak ľudskú 

otvorenosť vyjadrenú schopnosťou vyjsť zo seba a pohostiť druhého – zvlášť núdzneho, 

ktorý je väčšinou cudzím človekom – a jednak trpezlivosť človeka so sebou i s druhými. 

Levinasovi nejde o kritiku súkromného vlastníctva, ale o kritiku neslobodného vzťahu 

k veciam, ktorý bráni solidarite a sociálnej spravodlivosti, zvlášť v podmienkach masovej 

spoločnosti, kde rôznych neznámych ľudí síce môže spojiť idea jedného národa, jedného 

jazyka či “spoločnej pôdy“, ale susedské vzťahy a blízkosť nevytvorí.91 

    

Život telesnej bytosti je teda možnosťou slasti a potešenia, ale aj choroby a smrti. 

Túto možnosť prevrátenia života by nemohol vyjadriť pojem konečnej či kauzálne 

determinovanej slobody, napr. v podobe sebaurčenia vo svete príčinných zákonitostí, kde 

sloboda zostáva stále abstraktným konceptom. Prvotná sloboda je vzťahom tela k tomu 

inému, z čoho žije. 

Načrtli sme dvojznačnosť nezávislosti v závislosti tela ako diania oddelenej 

existencie. Telo je synchróniou rozmeru ovládania svojho života a rozmeru odkázanosti na 

svoje potreby. Práve obydlie a práca sú úsilím ako predísť možnému narušeniu života 

a ako odkladať hroziacu smrť. Ich zmysel však nemožno redukovať na túto primárnu 

životnú rovinu, ako ukázala intimita domova a túžba po dobre druhého. Vedomie je 

vedomím dvojznačnosti života tela, vedomím odstupu a času, ktorý mám vďaka bývaniu a 

práci. Práve telo, ktoré môže na nejakom mieste spočinúť, „umožňuje zmocniť sa sveta, 

pracovať. Byť slobodný znamená budovať svet, v ktorom môžeme byť slobodní.“92 Telo, 

obydlie a práca predstavujú základnú slobodu sebestačného človeka, slobodu oddelenej a 

 
90 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 189; (s. 153). Nie náhodou má libertariánske chápanie slobody silnú 

tradíciu práve v Severnej Amerike, kde bola značná jazyková bariéra nielen medzi pôvodným 

obyvateľstvom, prisťahovalcami a otrokmi, ale aj medzi jednotlivými národmi migrantov. Kto navštívil 

Spojené štáty americké, cítil, že vzájomná dôvera medzi občanmi z rôznych etnických skupín je tam dodnes 

krehká a bezpečnosť nie je taká samozrejmá ako v Európe.   
91 Levinas musel s rodinou viackrát emigrovať. Sám nakoniec zakotvil vo Francúzsku, ktoré mu umožnilo 

študovať na Univerzite v Štrasburgu. Tejto krajine bol preto zaviazaný a hlboko oddaný. To, že sa mohol stať 

občanom krajiny, v ktorej sa nenarodil, si nielenže vážil, ale považoval za príklad takej štátnej a občianskej 

identity, ktorá rešpektuje slobodu človeka a nehľadá národnú identitu v bájnej histórii a v ilúzii pokrvnej 

výlučnosti svojich členov, ako v prípade mnohých vtedy rozšírených nacionalistických a šovinistických 

hnutí. Ani židovstvo Levinas nevymedzoval primárne pokrvne. 
92 Tam., p. 177-179; (s. 144-145). 
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ekonomickej existencie, ktorá má ešte čas. Ale telesnosť zároveň predstavuje senzibilitu a 

starnutie. „Zraniteľnosť je schopnosť povedať zbohom tomuto svetu.“93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 188. 
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2 SLOBODA POZNÁVAJÚCEJ BYTOSTI A JEJ 

OSPRAVEDLNENIE 

 

„We play gladly and think gladly because in these activities we feel ourselves masters of 

the situation: the space of play and the space of thought are the two theatres of freedom.“94

                 Eugen Rosenstock-Huessy  

2.1 Kritika filozofie  
 

Levinasova kritika západnej filozofie ako zabudnutia na iného a prikláňania sa k totalite 

toho istého sa zdá byť neprimeraným a zjednodušeným paušalizovaním. Hoci sa Levinas 

rád vyjadroval hyperbolicky, je zrejmé, že o tejto téze bol skutočne presvedčený. Podarilo 

sa mu ju však obhájiť?         

Už na začiatku je treba zmieniť, že u máloktorého filozofa by sme našli takú úctu 

k veľkým mysliteľom a ich dielam, ako u Levinasa. Tú neraz otvorene vyjadril aj voči 

svojmu hlavnému filozofickému náprotivku Heideggerovi, ktorého považoval za 

najväčšieho filozofa minulého storočia. Domnievame sa však, že Levinasom vyslovenú 

kritiku západnej filozofie možno čítať aj ako sebakritiku filozofa a kritiku smerujúcu do 

vlastných radov. Ide o kritiku zvnútra filozofie, vyjadrenú, pokiaľ možno, jazykom 

západnej filozofie. A súčasne ako sebakritiku niekoho, kto svoje povolanie a filozofický 

spôsob života musí obhájiť svojimi prácami, no nie len nimi.    

Levinasovo myslenie predsa len prináša jednu z najvýraznejších alternatív voči 

mnohým novodobým koncom filozofie. Zdá sa, že proklamácia konca filozofie poukazuje 

jednak na celkovú nejednotnosť a roztrieštenosť súčasnej filozofie, a jednak na väčšiu 

skromnosť súčasných filozofov, viac sa nepokúšajúcich o jej komplexnú prestavbu. Ale 

nie je zároveň aj istou rezignáciou či uspokojením sa buď s výskumom dejín filozofie 

a literatúry, alebo s analýzou jazyka filozofie? A niekedy dokonca arbitrárnym zákazom 

pýtať sa otázky, ktoré nepredpokladajú odpovede? U Levinasa filozofia nekončí, ale ožíva 

práve obnovením svojho etického rozmeru. To sa nedeje ako snaha o vytvorenie nového 

etického konceptu či systému, ale neustálym pripomínaním výnimočnosti hľadiska 

druhého, ktorý nepredstavuje iba nejakú odlišnú, no predsa len porovnateľnú perspektívu, 

ale sám zostáva otázkou. Nie však otázkou poznania, ale otázkou, kde som tou odpoveďou 

 
94 AUDEN, W. H., & KRONENBERGER, L.: The Viking book of aphorisms: a personal selection, s. 336.  
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ja sám. Levinas filozofiu obnovuje tým, že druhý umožňuje stále znovu – nie však už 

rovnakým spôsobom a na rovnakom základe – premyslieť hlavné filozofické otázky.  

Často sa hovorí o svojráznom spôsobe, akým Levinas písal a filozofoval. V čom 

spočíva “levinasovská dekonštrukcia“? Levinas systematicky lámal tradičné filozofické 

rozlíšenia, aby vyzdvihol významy, ktoré nie sú logickými (teda nepodliehajú 

zákonitostiam logiky), no predsa nie sú nezmyselné. Príkladom je odmietnutie myslieť 

slobodu v kauzálnej štruktúre príčina-následok alebo v antinómii rozumu: zákonitá 

determinovanosť vs. sloboda. Levinas nadviazal na programovú tézu Rosenzweiga, ktorou 

je brať vážne čas. To, čo Gérard Bensussan hovoril o Rosenzweigovi, platí aj pre Levinasa: 

systematicky buduje anti-systematické myslenie. Práve zreteľ na diachronické časové 

hľadisko – ktoré u Levinasa nie je ani apriórne danou formou názoru ako predpokladu 

skúsenosti, ani reflexiou skúsenosti vnútorného vnímania času, ale ne-

synchronizovateľným časom s iným – mu dovolí myslieť to mimo či za hranicami 

poriadku (vlastného) bytia.        

Základnom metódou jeho filozofie je fenomenologický prístup, ktorý je v etických 

skúmaniach spojený s užívaním hyperbol. Zámerným preháňaním a vyhrotením významov 

jednotlivých pojmov prehodnocuje ich ustálený zmysel. Odôvodniť jednu ideu druhou 

nemusíme len cestou negácie a prípadnou následnou syntézou. Ale môžeme „previesť ideu 

na jej superlatív až po jej emfázu. To je nová idea – nijako neimplikovaná v prvej – 

vyplývajúca alebo emanujúca zo zvyšovania hodnoty. Nová idea je odôvodnená nie na 

báze prvej, ale jej sublimáciou.“95 Emfáza nie je negáciou, ale dôrazom na to najlepšie: 

výstupom či povýšením. Tie Levinas nachádza v reči etiky, ktorá, ako ukážeme, nemôže 

byť definitívna, pretože nie je sprostredkujúcim jazykom, ale vystavením či vydaním sa 

v hovorení. To však neznamená, že by bola len hermeneutikou ako neustálym 

interpretačným úsilím. Exegéza u Levinasa nekotví v prvotnosti rozumenia – hoci by bolo 

len predporozumením –, ale v etickej skúsenosti, ktorá umožňuje porozumenie, teda v živej 

reči, ktorá sama umožňuje, že „vždy zostane niečo ne-vypovedané“.96 Etika neruší 

ontológiu, akoby šlo o dichotómiu etika vs. ontológia, ktorú by bolo treba rozhodnúť, 

alebo zosúladiť.97 Ale je pred ontológiou ako jej emfáza. Nie sú na jednej rovine. Istým 

spôsobom je „etické ontologickejšie ako ontológia, ušľachtilejšie ako ontológia.“98 

 
95 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 196. 
96 LEVINAS, E. Quatre lectures talmudiques, p. 35; (Štyri talmudické čítania, p. 33). 
97 TATRANSKÝ, T. Lévinas a metafyzika, s. 94. Tatranský tu vychádza z kritiky etického primátu vo vzťahu 

k ontologickému a epistemologickému od Gaspara Muru a Paula Ricœura. 
98 Tam., s. 198. 
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Levinas interpretoval Husserlovu fenomenológiu ako výnimočný pokus o popis 

„spôsobu ako sa myslené a zvlášť bytie, javí v myslení,“ v ktorom išlo o hľadanie 

významu každej myšlienky, o jej redukciu na konkrétnosť. „Ale nevyčerpáva sa význam 

tejto poslednej konkrétnosti – ktorý sa, samozrejme, filozofovi ukazuje, teda je známy – 

v tom, že sa manifestuje a otvára poznaniu? Aj keď sa všetko končí poznaním, nemyslíme 

si, že poznanie je zmyslom a koncom všetkého.“99 Levinas sa pokúsil filozoficky vyjadriť, 

že nie všetko možno vyjadriť ako nejaké to či tamto, ktoré sa ukazuje. Jadrom 

Levinasovho pýtania sa po zmysle je problematizácia filozofického presvedčenia, že 

jediným či posledným cieľom myslenia je poznávanie sveta a seba ako súčasti celku.  

Cieľ klasickej filozofie Levinas vykladá ako úsilie o znovusprítomnenie 

odhaleného sveta. Táto otázka je spojená s otázkou po zmysle bytia: „Je bytie svojím 

vlastný zmyslom bytia, alfou a omegou inteligibility, prvou filozofiou a eschatológiou? 

Alebo naopak, neriadi bytie, ktoré sa deje, svoj chod tým, že si vyžaduje odôvodnenie 

a kladie otázku, ktorá predchádza každej inej otázke?“100  

Nejde tu teda len o otázky metodologické či jazykové. Levinas si nekladie menšiu 

otázku ako je tá po zmysle a legitimite samotnej filozofii. Filozofiu však nemožno oddeliť 

od filozofujúceho. Pýtame sa preto: má filozof právo všetko spochybňovať, ak by nebolo 

možné skutočne sproblematizovať samo toto spochybňovanie a jeho samého? Môže bez 

toho filozof učiniť zadosť nárokom filozofie? Nenachádza od počiatku filozofia svoje 

zdroje v tom, čo presahuje jej rámec i filozofa samého? Filozofovať predsa znamená ísť na 

hranicu filozofie.         

Levinasovo chápanie kritiky poznania ako sebakritiky, ktorá nezačína vo vlastnej 

mohutnosti rozumu, ale ho zakladá, prekračuje toľko proklamovanú myšlienkovú 

otvorenosť. Pripomína, že človek sa nenaháňa za vlastnou kritikou, ale skôr za uznaním. 

Kritika nie je niečo, čo by človek systematicky vyhľadával alebo čo by si bol rád odniesol 

z podnetnej diskusie – ako nejaký nový pohľad či rozlíšenie – ale vo vlastnom zmysle 

niečo, čo mu je proti srsti, lebo sa dotýka jeho samého. V tejto kapitole budeme 

pojednávať o hlavných tézach Levinasovho filozofického programu, ktorý je kritikou 

nekritickosti samotnej slobody poznávajúceho či skôr hľadaním jej legitimity mimo 

poznávanie samo.             

 
99 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 301. 
100 Tam., s. 300. 
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Ako ukázal Descartes, myslieť znamená uvedomovať si aj vlastné myslenie ako 

slobodu. Filozofia je reflexívnym a kritickým vedením. Je takým vedením, ktoré je 

schopné poznávať pravdu o veciach, pretože vďaka reflexii si môže zachovať odstup od 

poznávaného. Podľa Levinasa však v prípade vzťahu k druhému odstup nie je dištanciou 

skúmajúceho subjektu, ale úctou voči inému. A preto filozofia, ktorá sa chce nazývať 

etickou, sa stáva skutočne kritickou až vtedy, keď je kritike vystavený samotný filozof 

a jeho sloboda. Veď „ako môže spontaneita slobody, ktorá sa manifestuje v istote, 

spochybniť samu seba?“101 

 Je zrejmé, že aj o slobode Levinas uvažuje v širších súvislostiach, v kontexte 

prehodnocovania samotnej povahy filozofie. Cieľom Levinasa nie je nejaké absurdné 

popretie západnej filozofie, ale sproblematizovanie jej samozrejmej oprávnenosti. Kladie si 

otázku či filozofia môže mať svoj základ len sama v sebe, v samotnom pochybujúcom 

myslení, v interiorite poznávajúceho.102 A vymedzuje sa voči takým konceptom, ktoré 

hľadajú východisko, legitimitu i cieľ slobody v samotnom jedincovi, v jeho autonómnej 

existencii, rozume alebo vo vedení ľudstva. Levinas kladie otázku či existuje vzťah či 

záväzok, ktorý by nebol podmienený až zhodnotením rozumu alebo vlastnou odôvodnenou 

voľbou, a zároveň nebol len prijatím záväzku na základe dejinne osvedčených spôsobom 

usporiadania spoločenských vzťahov.   

 Ak sa sloboda kladie ako nespochybniteľný absolútny princíp, ako ničím 

neobmedzená sloboda poznania rozumejúceho si bytia, tak nielenže nepredstavuje žiadnu 

mieru pre posúdenie ľudských možností a konania, ale zároveň podľa Levinasa stojí proti 

etickému nároku spravodlivosti, pretože – ako vôľa byť a poznať – zostáva v tendencii 

sebapresadzovania. Spontaneita či extatická sloboda oslobodzujúca sa len poznaním 

nemusí hľadieť na druhého či tretieho, nemusí sa nikomu zodpovedať. Levinas vôbec 

nepopiera hodnotu slobody, ktorú – ako jednu zo základných ideí západného myslenia –

vyzdvihol už v ranej eseji Quelques réflexions sur la philosophie de l’Hitlerisme. Skôr 

hovorí o pokušení vzdať sa – v mene nezávislosti a autonómnosti poznania – nároku 

pravdy. Pretože tá u neho, ako si ďalej ukážeme, nemôže byť len nezáväzným hľadaním 

pravdivého poznania o tom, čo je, ale musí zostať aj požiadavkou osobnej spravodlivosti 

voči druhým. 

 

 

 
101 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 90; (s. 74). 
102 Tam., p. 87; (s. 72). 
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2.2 Intencionálne vedomie 

  

Vedomie je vedomím seba. V tejto skutočnosti Levinas vidí zásadné vydelenie človeka zo 

sveta. Človek má vlastný vnútorný život (interioritu). Bytosť vedomá je bytosťou 

slobodnou a vždy mladou, vymyká sa totalizácii.103 Prítomnosť Ja je prvotnou slobodou 

sebakladenia či sebadržania, ktorá bola založená sprvu v pozícii tela a vlastným obydlím. 

Oddelenosť, ktorá je individuáciou.104 Práve v oddelení bytosť zakúša seba ako bytosť 

autonómnu.105 Je kognitívnou psychikou, ktorú charakterizuje vôľa. Sebavedomý subjekt 

je sám sebe pánom. Na druhej strane je však pripútanosťou k sebe, identitou: nemožnosťou 

sa od seba odpútať a neniesť seba so sebou kdekoľvek príde. Túto uzavretosť v sebe zo 

seba vychádzajúceho subjektu a vlastnú dostatočnosť by sme mohli nazvať ako 

„elementárnu neslobodu v slobode“.106 Samotou ipseity existujúceho.    

Levinas, v nadväznosti na Husserla, takisto počíta s intencionalitou vedomia. Podľa 

Levinasa Husserlov idealizmus charakterizuje predovšetkým objasňovanie bytia 

vychádzajúce z intencionálnych aktov vedomia, ktoré konštituujú jeho zmysel.107 

Skúmanie spôsobu, ako sa myslené javí v myslení.108 Intencionálne vedomie ale zostáva 

pre seba a navracia sa k sebe: „Intencionalita zostáva ašpiráciou k vyplneniu a naplneniu, 

dostredivým pohybom vedomia, ktoré sa so sebou zhoduje, ktoré sa znovunadobúda 

a znovunachádza bez starnutia, a spočíva v istote o sebe, potvrdzuje sa, zdvojuje sa, 

konsoliduje sa, zhustne v substancii.“109 Vedomie „je vždy súvzťažné (korelatívne) 

s témou, s reprezentovanou prítomnosťou – s témou umiestnenou predo mnou, s bytím, 

ktoré je fenoménom.“110 Vedomie je vedomím bytia, prítomnosťou bytia, resp. význam 

bytia je hľadaný práve vo vedomej činnosti. Ide tu o vzťah medzi vedomím a tým, čo sa 

mu ukazuje. Bytie a zmysel sú už späté: „V západnej filozofii sa zmysel alebo inteligibilita 

bytia zhoduje s manifestáciou bytia, akoby samotná záležitosť bytia vo forme inteligibility 

bola vedená k jasnosti, a tak sa stávala intencionálnou tematizáciou v skúsenosti.“111 

 
103 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 47; (s. 40). 
104 Tam., p. 334; (s. 267). Túto prvotnú slobodu ja v raných dielach Levinas nazval hypostázou prítomnosti, 

samotným faktom existencie subjektu. (LEVINAS, E. Čas a jiné, s. 56, 57). 
105 Tam., p. 58; (s. 48). 
106 SUCHAREK, P. Turniketom Levinasovho času. In Filozofia 2006, roč. 60, č. 8, s. 646. 
107 DE SANTIS, D. V. „Nové pojetí bytí“. Lévinas o Husserlově fenomenologickém idealismu. In Lévinas 

v konfrontaci, s. 102, 112. 
108 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 301. 
109 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 62. 
110 Tam., p. 32. 
111 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 144. 
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Vedomie je aj vedomím vlastného bytia. Filozofia ako nekonečné teoretické 

skúmanie má podľa Husserla za úlohu „vyzvednout pravý univerzální smysl jsoucna vůbec 

a jeho univerzálních struktur – v obecnosti, jež teprve umožňuje důslednou ontologickou 

práci ve formě konkrétně spojené fenomenologické filosofie.“112 Na tuto prácu sa podujal, 

jemu vlastným spôsobom, aj Heidegger.       

Avšak podľa Levinasa „vedomie – poznanie seba skrze seba – nevyčerpáva pojem 

subjektivity.“113 Pretože vo vnútornej aktivite subjektu nespočíva jedinečnosť konkrétneho 

človeka, ale len jeho ego či samo Ja. Daniele De Santis ukazuje, že Levinas si ako prvý 

uvedomil, že Husserl priniesol nové chápanie bytia, ktoré je založené na samotnom 

dejúcom sa rozume. Bytie u neho viac nespočíva v sebe samom, ale je niečím, čoho 

racionalita sa konštituuje v rámci racionality udeľovania zmyslu. Ontologická racionalita 

(racionalita bytia (Sein)) sa zakladá v racionalite zmyslu (Sinn), teda v rozume 

(Vernunft).114 Levinas označuje práve túto aktivitu udeľovania zmyslu (Sinngebung) za 

slobodu ducha, nezávislosť od zmyslu. Pôvod bytia je založený v samotnom myslení či 

v kontemplujúcom rozume. Ten je jeho počiatkom: „Husserlova fenomenologie je tedy 

vposledku filosofií svobody, svobody, jež se uskutečňuje jako vědomí a jež se vědomím 

definuje; svobody, která necharakterizuje pouze aktivitu nějakého jsoucna, nýbrž která 

stojí před bytím a ve vztahu k níž se bytí konstituuje.“115 Intencionalita je vôľou duše 

poznať, spontánnym chcením a slobodným aktom myslenia. Teda jednotou myslenia a 

bytia.116      

Z toho však pre Levinasa vyplýva solipsizmus transcendentálneho idealizmu 

vyjadrujúci osamotenosť rozumu, ktorý zotrváva v tom istom.117 A pre ktorý je pravda 

evidenciou v zmysle adekvátnosti myslenia a bytia. Daniele De Santis preto zhrňuje, prečo 

Levinas nepokračuje v Husserlovom projekte: „Husserlova fenomenologie (...) není s to 

uchopit Jiné: něco či někoho, koho – tím, že je jinak než bytí (a ne pouze osoba coby 

ontologická kategorie odlišná od přírody) – nelze zpětně svázat s modalitou smyslu 

 
112 HUSSERL, E. Karteziánské meditace, s. 86. 
113 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 130. 
114 DE SANTIS, D. V. „Nové pojetí bytí“. Lévinas o Husserlově fenomenologickém idealismu. In Lévinas 

v konfrontaci, s. 113. 
115 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 63. 
116 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 303. Problémom transcendentálnej subjektivity a slobody 

u Husserla a Levinasa sa vo svojom diele zaoberá BOUTAYEB, Rachid. Kritik der Freiheit: Zur "ethischen 

Wende" von Emmanuel Levinas. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2013. 
117 LEVINAS, E. Čas a jiné, s. 87. 
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(Sinn).“118 Pretože každá významovosť zostáva v imanencii myslenia a závisí od intencie 

vedomia.             

Ale je poznaný zmysel posledným zmyslom všetkého a dejúce sa bytie odôvodnené 

svojou samodanosťou? A môže mať myslenie svoj zmysel iba v poznávaní sveta?119 

Vedomie seba je u Levinasa síce nemožnosťou nebyť v zhode so sebou, ale zároveň aj 

možnosťou odstupu voči sebe. Ale interiorita môže zo seba skutočne vyjsť len vtedy, keď 

sa otvorí druhému – zmyslu či významu, ktorý nebude výsledkom aktivity udeľovania 

zmyslu samotným rozumom. Čas vzťahu sa vymyká intencionálnemu modelu poznania. 

 

2.3 Odstup poznávajúcej bytosti 

  

Od svojich prvých diel sa Levinas silno vymedzoval voči akademickému intelektualizmu 

a filozofickému idealizmu, ktoré podriaďujú život ideám o živote. Levinasovou základnou 

tézou je, že senzibilita predchádza sprítomňovaniu a reprezentácii (znovusprítomňovaniu), 

pretože je životom telesnej a vzťahovej bytosti. Človek je však schopný aj odosobnenia 

a nezúčastneného prístupu ku skutočnosti. To, čo Levinas považuje za slobodu 

kontemplácie – dištanciu filozofického či vedeckého spôsobu života – je možné v istom 

zmysle len za cenu straty či nepovšimnutia si iného ako úplne iného. Nielenže čas 

skúmania znamená pre bádateľa vyjdenie zo sociálnych vzťahov, ale aj možnosť 

pristupovať k poznávanému zo zvláštnej pozície. Toto vzťahovanie sa Levinas 

charakterizuje ako identifikáciu a tematizáciu. Teoretický výkon postupuje obvykle 

retrospektívnym spôsobom: „Reprezentácia však chce život dodatočne nahradiť za realitu, 

aby konštituovala samotnú realitu.“ (...) „Reprezentáciu sme definovali ako určenie Iného 

Tým istým, bez toho, že by sa Ten istý určil Iným.“120 Podriadenie poznávaného zámerom 

skúmania.    

Poznávanie je podľa Levinasa takým aktom, v ktorom ten istý (subjekt) uchopuje 

iné, aby ho pochopil a tematizoval pomocou nejakého tretieho člena (pojmu), za cenu 

straty jeho inakosti.121 Aj abstraktné poznanie či poznanie ideí sa však zakladá 

v zmyslovom a telesnom poznávaní. Uchopenie veci je spojené s videním, s vôľou ju 

ovládať a so schopnosťou ruky ňou manipulovať. Porozumieť (comprendre) niečomu ako 

téme znamená brať to ako vec, s ktorou možno narábať, ako predmet, ktorému sa prideľuje 

 
118 DE SANTIS, D. V. „Nové pojetí bytí“. Lévinas o Husserlově fenomenologickém idealismu, s. 115. 
119 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 310. 
120 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 183, 184; (s. 148, 149). 
121 Tam., p. 32; (s. 27-28). 
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isté miesto v systéme vedenia. Obdobný pohyb teda podľa Levinasa platí aj pre aktivitu 

duševného poznávania a pomenovávania, kde je privlastnenie toho, čo sa mi dáva ako 

niečo, spojené s intenciou myslenia.122 Poznanie je asimiláciou alebo stotožnením iného 

s tým istým. Starosť o poznateľnosť je ale úsilím o odkrytie pravdy, záujmom o to, čo sa 

ukazuje ako podstata fenoménu, hľadaním pravdivého vedenia. Je teoretickým 

zdôvodňovaním.           

Zostať v odstupe neznamená len problematizovať vlastné presvedčenia 

a pomenovať predsudky, ktoré by mohli prekážať teoretickému poznaniu, ale takisto zostať 

v dištancii voči poznávanému, zostať nezávislým od iného. To neznamená, že poznávajúci 

vôbec nerešpektuje poznávané, inak by ho nemohol poznávať. Keďže mu ide o samu 

poznateľnosť – starosť o to, čo a ako to je – sám problematizuje vlastnú spontaneitu, ktorá 

prekáža výkonu poznania. Nedôverujúc sám sebe “upozaďuje“ vzmach vlastnej slobode 

v mene kritického vedenia.123          

Avšak sebakritika sa môže rodiť buď z vedomia vlastných neúspechov v poznávaní 

(pričítaných napr. nedostatočnej znalosti), alebo môže byť sebakritikou toho, kto si je 

vedomý vlastnej nehodnosti či dokonca previnilosti. Kým v prvom prípade vychádza 

kritika spontaneity z uvedomenia si vlastnej porážky vzhľadom k požiadavke celkového 

vedenia, v druhom prípade som niekým iným položený do otázky či nie je samotný výkon 

mojej slobody nespravodlivý, pričom „ospravedlniť (justifier) slobodu neznamená ju 

dokázať, ale dať jej oprávnenie.“124 Odôvodniť ju a zároveň potvrdiť. Pretože iného ako 

druhého nepoznám, nemôžem ho stotožniť s nejakou identitou, z ktorej by som ho 

preukázal. Nestotožňuje sa s ničím.125        

V prvom prípade zostáva sebakritika len faktickým konštatovaním, pretože už 

predpokladá nejaké celkové poznanie sveta, ktoré sa jej však nedarí postihnúť, a tak plne 

realizovať svoju slobodu poznania. Ale ak mysliteľ už podriaďuje ja nejakému myslenému 

univerzálnemu poriadku (totalite), nemusí vystaviť kritike vlastnú slobodu, resp. robí to len 

v záujme objektívneho poznania, teda len teoreticky.126 Levinas pripomína, že sloboda bola 

v európskom myslení často spätá s poznaním pravdy ako fakticity, a preto budilo 

pohoršenie, ak by mala byť sama spochybnená nejakým nárokom, ktorý by nevychádzal od 

 
122 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 304-305. 
123 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 80-81; (s. 66-67). 
124 Tam., p. 81; (s. 67).  
125 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 32. 
126 „Myslieť slobodu vo vnútri totality znamená zredukovať slobodu na nejakú neurčitosť v bytí a okamžite ju 

integrovať do totality tak, že sa totalitou znovu zatvoria “otvory“ neurčitosti, a tým, že sa spolu 

so psychológiou preskúmajú zákony slobodnej bytosti.“ LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 249; (s. 201). 
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človeka samého či jeho dobrovoľnosti, pretože sloboda sa chápe ako „uložená sama 

sebou“.127 Potom však zostáva neustálym návratom k sebe.    

Za ideál sebakritiky sa tradične považovala sebakontrola – akási vyššia sloboda – 

vychádzajúca zo sebapoznania, ktoré má byť ako zhoda vlastnej vôle s univerzálnym 

princípom slobody naplnením ľudskej slobody. Levinas sa nebude báť problematizovať 

takto chápanú slobodu aj preto, že nepochybuje o slobode človeka – akoby bola niečím, čo 

sa musí naplniť až zosúladením sa s nejakým objektívnym poznaním človeka. Pričom za 

skutočnú sebakritiku bude považovať morálne vedomie konkrétnej slobody, ktoré nebude 

výsledkom faktického poznania.         

Kontemplujúci odstup „divákovi garantuje, že nebude zasiahnutý samotným 

pohľadom.“128 Tento pohľad môže prísť len od druhého. Pred ním si musím pohrúženosť 

do vlastného myslenia  – zainteresovanosť či indiferentnosť poznávajúceho myslenia – 

obhájiť, pretože ma pozýva k reči. Tú však nemožno redukovať na aprezentáciu či vcítenie 

sa, v ktorom by druhý stále spočíval v (mojom) sprítomňujúcom poznaní. Výsledkom 

analógie by bol druhý vo všeobecnom zmysle ako ďalšia telesná a duševný život 

prejavujúca bytosť.129  

Západnú myšlienkovú tradíciu a literatúru, zvlášť modernú, podľa Levinasa 

charakterizuje záľuba človeka v kochaní sa v sebe samom, v zážitku slobody. Sloboda 

býva často chápaná ako vlastná skúsenosť slobody. Je pohybom k sebe, sebapoznaním, 

zakúšaním, či introspekciou vlastného prežívania.130 Slobodu ale môžeme myslieť aj inak. 

Ako pohyb von zo seba, vyjdenie k druhému. Odpovedať druhému, ktorého stretávam, je 

ponúknutou možnosťou prerušiť vnútorný čas môjho vedomia a prežívania. Reč, ktorá 

nepredpokladá druhého, je zotrvávaním v sebe samom a vlastných myšlienkach: „Poznání 

(cogita, J.H.) je vždycky shoda mezi myšlenkou a myšleným. Čili poznáním ze sebe vyjít 

nelze; sociálno je tedy nutně jinak strukturované než poznání.“131 Pretože „druhý, ktorému 

sa adresuje otázka, nepatrí do poznateľnej sféry bádania. Zostáva v blízkosti. (...) Ten istý 

má dočinenia s Druhým predtým, než sa iný – pod nejakým menom – objaví vo 

vedomí.“132           

 
127 Tam., p. 81; (s. 67). 
128 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 65. 
129 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 309-310. 
130 LEVINAS, E. Difficile liberté, p. 25. 
131 LEVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 199.  
132 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 31. 
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Na druhej strane, práve druhý je už predpokladom tematizácie a vedenia: 

„Zmysluplný svet je svet, kde je druhý, cez ktorého sa svet mojej slasti stáva témou, ktorá 

má význam. Veci získavajú racionálny význam nielen z prostého užívania, ale preto, že 

Druhý je asociovaný k mojim vzťahom k veciam. Ak označujem nejakú vec, označujem ju 

druhému.“133 Toto označovanie problematizuje môj vzťah k veciam, ktorý bol 

charakterizovaný užívaním a vlastnením, vďaka tematizácii sa od nich odpútavam 

a stávajú sa vonkajšími, objektmi, predmetmi odo mňa oddelenými. Môžem ich ponúknuť 

druhému, pretože mám voči nim odstup. Svoju objektivitu nadobúdajú až komunikáciou. 

Práve vďaka reči môže subjekt dospievať k existencii dištancovanej od vlastného bytia, od 

žitia v prírode i od bytia ukotveného v dome.   

Táto dištancia voči sebe, skúsenosť neúplnosti svojho bytia, to je čas. Čas je toto 

ešte nie subjektu, nehotovosť človeka, nezaseknutie sa v nejakej identite. Čas označuje 

„nevyčerpateľnú budúcnosť nekonečna, totiž, to, čo sa deje v samom vzťahu reči. Subjekt 

prelieta svoju existenciu tým, že hovorí, tým, že druhému označuje to, čo vlastní. Ale 

slobodu voči sebe, ktorá vyžaduje toto vyvlastnenie, tú má vďaka privítaniu nekonečna 

Druhého. Má ju vlastne z Túžby, ktorá neprichádza z nedostatku či obmedzenia, ale 

z prebytku idey Nekonečna.“134 

 

2.4 Reč 
 

Keď Levinas pojednáva o reči, nehovorí ani o ľudskej schopnosti vydávať artikulované 

zvuky, ani len o vzájomnej komunikácii či hľadaní porozumenia v dialógu. Ani samotný 

jazyk nechápe len ako spoločný systém znakov a prostriedok komunikácie.135  

Prvotné východisko reči hľadá v druhom, ktorého nemožno obsiahnuť žiadnym 

pojmom, vyjadrením či označením. Výraz tváre druhého predstavuje nevýslovný, 

 
133 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 229-230; (s.185). 
134 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 230-231; (s.185-186). 
135 „Řeč je možnost vstoupit ve vztah nezávisle na veškerém systému znaků, který je spolumluvčím společný. 

Řeč je jako to, co proráží zdi, je mocí procházet hranicemi kultury, těla a druhu.“ (LEVINAS, E. Objevování 

existence s Husserlem a Heideggerem, s. 252).        

 Je vhodné upozorniť na to, že Levinas v Totalite a nekonečno pojmy ako langage, discours, či 

parole nepoužíva vždy konzistentne a diferencovane, ale navzájom ich často zamieňa. V Autrement qu’être 

ou au-delà de l’essence už rozlišuje nielen dve možné chápania reči (le Dire a le Dit), ktoré ďalej priblížime, 

ale aj dve možne chápania jazyka aj v rámci významu le Dit, teda reči povedanej. A to:   

 1. Jazyk „ako systém mien identifikujúcich entity a ako systém znakov zdvojujúcich súcna, ktoré 

označujú substancie, udalosti a vzťahy podstatnými menami či inými jednotkami diskurzu.“   

 2. „Jazyk, ktorý si rozumie ako sloveso v predikatívnom tvrdení, kde sa substancie rozkladajú do 

spôsobov bytia či časovania, ale kde jazyk nezdvojuje bytie súcien, ale vystavuje ozvenu esencie.“                  

(LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 51). 
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nesémantický význam, ktorý komunikácii a jazyku nielen predchádza, ale zároveň ich aj 

plodí. Na reč tváre sa nevzťahuje Aristotelov výmer reči z Rétoriky, podľa ktorého reč 

charakterizujú tri zložky: „po prvé rečník, po druhé predmet, o ktorom reční, a po tretie 

ten, t.j. poslucháč, ktorý je cieľom reči.“136 Levinas sa tak vracia k významu, ktorý 

nezávisí od predmetu zdieľania a nepodlieha rétorickému modelu reči. Aj keby tvár 

nepovedala nič, svojím výrazom už vyjadruje samu seba.       

Reflexia už predpokladá osvojenie si jazyka, ktorému som sa naučil od iných. A 

spoločný jazyk, ktorý mi umožňuje sprostredkované dorozumievanie sa, už podľa 

Levinasa predpokladá skúsenosť bezprostredného vzťahu k druhému. V priblížení sa k 

niekomu nachádzame prvotný zmysel reči.137 Blízkosť jedného k druhému, oslovenie a 

vystavenie sa kontaktu, sú rečou, „hovorením pred jazykom, bez ktorého by však žiaden 

jazyk, ako prenos správ, nebol možný.“138 Reč predpokladá živé bytosti, pluralitu.139  

Levinas svoje dielo Autrement qu’être ou au-delà de l’essence zakladá na rozlíšení 

reči podľa jej významu a časovej povahy. A to na: 1. Prehovor či hovorenie, ktoré sa deje 

(le Dire): reč, ktorá nastáva. Reč prvotná, či „pred-pôvodná“, „an-archická“, nadobro 

nevypovedateľná, pretože je už významom pred každým porozumením. A 2. 

Reč vypovedanú a dokončenú (le dit): výrok. To, čo je už pochopené, slovami 

identifikované, čo sa pomenovaním stalo témou.140       

V reči ako hovorení (le Dire) sme obaja prítomní, pričom druhý je vyjadrený 

vlastným, mnou neuchopiteľným výrazom. Táto reč sa deje vždy už ako etický vzťah, 

v ktorom nevládne samotný jazyk, ale tvár druhého. Ten má predo mnou prednosť. Ak sa 

 
136 ARISTOTELES. Rétorika 1358 a-b. Prel. P. Kuklica. (s. 38). 
137 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 199; (s. 182). 
138 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 19. 
139 Levinas odkazuje na Platónovo vyzdvihnutie živej reči pred tou písanou, ktorá je len jej obrazom 

(Faidros, 276a). V druhej reči chýba človek, ktorý ju vyslovil (275c), a ktorý by mohol na vzbudené otázky 

odpovedať (275d-e). „Platón trvá na odlišnosti medzi objektívnym poriadkom pravdy, ktorý sa nepochybne 

ustanovuje v písomných prejavoch, neosobne, a rozumom v živej bytosti.“ LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 

70; (57). Ten je „živou a oduševnělou řečí člověka vědoucího“, „člověka, který je schopen sám sebe pomoci 

a který ví, ke komu se má mluvit a ke komu mlčet.“(PLATÓN. Faidros, 276a. Prel. F. Novotný).  

 Inde však Levinas tvrdí, že vyzdvihnutím vlastného učenia v duši, v ktorej bolo zasiate vedenie, 

ktoré už vzklíči samo (276e-277a, 278a), Platón súčasne opomína rolu učenia sa od učiteľa (druhého), bez 

nutnosti rozpomínania sa na to už poznané; akoby živou rečou bol len filozofický výklad, ktorého vnútornú 

logiku sleduje a sám kontroluje poslucháč, ktorý ich môže následne ďalej rozvíjať. (LEVINAS, E. Liberté et 

Commandement. In Revue de Métaphysique et de Morale 58, p. 271; Totalité et infini, p. 196; (s.159)). 

V spomínaných Platónových citátoch ale Levinas už nachádza príklad reči, ktorá predpokladá oddelenie 

a transcendenciu. Takej reči, ktorá predsa len nie je iba myslením alebo „rozvíjaním vopred vyskladanej 

vnútornej logiky, ale ustanovením pravdy v zápase medzi mysliteľmi, so všetkými náhodami slobody. (...) 

Inak povedané, reč sa hovorí tam, kde chýba jednotné spoločenstvo medzi členmi vzťahu, tam, kde chýba, 

alebo sa ešte len musí ustanoviť, spoločná rovina.“ LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 70-71; (58). Pre 

Levinasa však nebude pravda pravdou dialógu ako spolubytím v logu. 
140 Tam., p. 6-8. 
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ku mne obracia, musím mu za seba odpovedať, hoci len vrúcnym pozdravom. Ak chceme 

spolu hovoriť, musíme sa striedať, dovoliť tomu druhému prerušiť prúd vlastného vedomia 

i slov. Levinasov dôraz na hovorenie pripomína, že podmienkou každej skutočne ľudskej 

komunikácie je vystavenie sa druhému, teda aj prítomnosť subjektu, ktorý môže 

odpovedať. Podľa Levinasa dialóg či dišputa dvoch rovnocenných partnerov už 

nevystihuje podstatu takejto reči. Jej význam nie je vyčerpaný ani vecným obsahom 

hovorenia, ani nejakými účelmi dialógu. V hovorení (le Dire) vždy zostáva otázka 

otázkou, pretože vopred nepredpokladá odpoveď, ktorá by mohla vyčerpať hľadanie 

zmyslu.141 No nie preto, že by si človek uvedomoval aktuálne limity vlastného poznania 

a túžil sa nechať obohatiť inými. V reči ako hovorení nejde primárne o poznávanie 

niečoho. Dôležité je vedenie, že to s druhým nemôžem byť hotový a nemôžem hovoriť za 

neho. Tým, že niečo vypovedám, niečo obyčajne sledujem, ale zámer druhého mi nie je 

prístupný. To podstatné, čo o ňom viem, mi hovorí sám. Vďaka nemu zároveň viem, že nie 

som hotový sám so sebou a mám ešte čas: môžem hovoriť. Brať vážne druhého a reč 

znamená brať vážne čas i smrť. A smrteľnosť druhého vážnejšie ako tú svoju.   

Na druhej strane, reč, ktorá je už raz vypovedaná, napr. zaznamenaná ako výrok či 

reč napísaná a vydaná ako dielo, je už definitívna a nepriama. Nemá viac povahu času ako 

vzťahu. Naša pozornosť sa tak môže zamerať na danú tému, na samotný obsah a kontext 

reči alebo na spôsoby použitia slov. Text mal autor pod kontrolou, no publikovaníms auž 

vymyká jeho vôli. No hlavne sám nemôže asistovať svojej reči, ktorá často ani nemá 

konkrétneho adresáta. Naproti tomu, pri živej reči jednak sám seba prezentuje a jednak 

jeden osobne oslovuje druhého: „Akoby prítomnosť toho, kto hovorí, obracala nevyhnutný 

pohyb odvádzajúci vyslovené slovo k minulosti slova písaného.“142 

Počuť volanie svojho mena znamená nemôcť uniknúť pred rečou, ktorá je 

adresovaná práve mne. Levinas pripomína tento, pre židovskú tradíciu tak dôležitý, 

význam oslovenia či vyvolenia, ktoré je zároveň učením. Ale aj napriek jeho 

vyzdvihovaniu počutia hlasu pred videním, prípadne ústnym prejavom pred tým písaným, 

spomínané rozlíšenie dvoch rečí primárne nemieri k prostému uprednostňovaniu zvuku 

pred písaným slovom a k obrane reči hovorenej pred tou písanou.143 Levinas zdôrazňuje 

 
141 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 190. 
142 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 65; (s. 54). 
143 Nielenže i prednášané slovo môže mať charakter hotového textu a napr. vopred pripravená panelová 

diskusia či debatný stret mať skôr povahu le dit, ale aj v prípade rozhovoru môžem druhého redukovať na 

výroky, s ktorým nesúhlasím a zostať voči nemu ako človeku ľahostajný. Na druhej strane, zaprášený spis 

čítaním a výkladom ožíva a mŕtvy autor môže ku mne nanovo prehovárať. O to viac, že mnohé starobylé 

spisy obvykle vznikali v spojení s ústnym prejavom a boli určené k hlasnému prednesu či k vyučovaniu. 
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hlavne bezprostrednosť, fenomenálnu neuchopiteľnosť, rušivosť a transcendentnosť reči, 

ktorá ku mne prichádza najprv od druhého. Rečový akt nie je ako fenomén transcendentný 

sám o sebe. Eticky neučí preto, že je jazykový, a teda zvučný alebo slovný.144 Reč ako le 

Dire u Levinasa nie je prvotne či primárne fenoménom. Reč u Levinasa navyše nemožno 

redukovať na verbálnu komunikáciu. Naopak, viaceré jeho príklady predstavujú skôr tú 

neverbálnu a telesnú: priblíženie k druhému či vzájomný odstup, možnosť nečakaného 

pohybu (úskoku), ale aj rola očí. Výraz tváre druhého síce nemožno redukovať na plastickú 

formu obličaje, ale bez materiality by nebolo senzibility: dotyku i utrpenia.  

  

Levinas sa preto nechcel uspokojiť s dobovým hľadaním významu reči a funkcie 

jazyka v socio-lingvistickej, logickej, dialogickej, ontologickej, básnickej či literárnej 

stránke a štruktúre, akoby sa zmysel reči primárne netýkal druhého a mojej zodpovednosti, 

ale spočíval buď v prevládajúcom diskurze, v samotnej jazykovej štruktúre a v znakoch 

ako symboloch, v logickom vyplývaní a v povahe súdov, v schopnosti kultivovane a vecne 

konverzovať o svojich presvedčeniach či v samotnej udalosti dialógu, v odhaľovaní bytia 

a v porozumení vlastným predsudkom, v zabývaní sa v básnickej reči (či skôr v imaginácii 

a vo vlastných myšlienkach), alebo nakoniec v samotnom texte. Každá filozofia je 

filozofiou reči, deje sa v jazyku, používa výpovede a nutne skĺzava do tematizácie, ktorou 

sa však stráca nenahraditeľnosť nositeľov reči. Je však dôležité si to priznať. Pojem či 

slovo ako symbol nemôžu obsiahnuť to, čo označujú, bez toho, že by to niečo zároveň 

nesubstantivizovali ako to. Vyjadrený výrok v istom zmysle nemôže neredukovať inakosť 

toho, o čom vypovedá. Levinas preto zdôraznil, že le Dit tematizuje a absorbuje le Dire, no 

táto tematizácia le Dire nevyčerpáva.145 „Význam Hovorenia ide za hranice 

Povedaného.“146 Všetok význam nie je podmienený jazykovým kontextom a obsahom. 

Nejde tu však o nejaké „nevysloviteľné tajomstvo“.147   

“Nevyčerpateľnosť“ živej reči neznamená ani len nemožnosť sa raz a navždy 

vysloviť a slovami všetko vyjadriť. Kým hovorím k niekomu, neustále sa môžem, ba 

musím, opravovať, niečo doplniť alebo vziať niektoré slová späť. K dire patrí dédire, 

 
144 GLASS, J. The question of the Teacher: Levinas and the hypocrisy of education. In Symposium 2016, 20, 

1, p. 134-135.  
145 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 59. 
146 Tam., p. 48. 
147 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 214. 
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odvolanie povedaného, nejednoznačnosť a protirečenia, možnosť vyjadriť sa inak. To dáva 

človeku možnosť prehodnotenia, ale aj ospravedlnenia a poprosenia o odpustenie.148  

Na druhej strane, ako poslucháč “musím“ druhému aj v rozhovore neustále 

načúvať, pýtať sa, či som mu porozumel, znovu odpovedať a pod. U Levinasa reč ako 

hovorenie znamená primárne toto obracanie sa jedného na druhého. Len v prípade úcty ku 

skutočnej prítomnosti a inakosti druhého ho nestotožňujem s predporozumením, aké som 

o ňom mohol mať a neredukujem ho na slová, ktoré povedal. Výraz jeho tváre už 

prekračuje tieto významy.         

Tým, že rozhovor už predpokladá možnosť prerušovania a nového počínania, nie je 

v zajatí rytmu zaznievajúcich slov, ktoré strhávajú poslucháča svojou pôsobivosťou ako 

básnická reč, ktorú možno len ťažko racionálne postihnúť.149 V rozhovore ma druhý môže 

svojimi slovami vyrušiť a prekvapiť iným spôsobom. Ak je jeho reč adresovaná mne a ja 

ho počúvam, prerušuje prúd môjho vedomia a moje predstavy. Prináša niečo nové, čo by 

som sa sám nemohol dozvedieť či naučiť. Druhého sa zároveň možno pýtať, či som mu 

porozumel správne, pretože si tým nemôžem byť istý, a to ani v prípade, že používame 

rovnaké slová. Podstatné je, že pri stretnutí v tvárou v tvár musím druhému za seba 

odpovedať – hoci aj mlčaním či odmietnutím odpovede – pretože cítim zodpovednosť. Pri 

priamom rozhovore môže reč zostať živou a vzťah asymetrickým, takým, v ktorom sú obe 

strany nenahraditeľné a nezameniteľné. Skutočným vzťahom, ktorý nie je nikdy 

definitívne vypovedaným, ale zostáva živým hovorením.      

V reči sa zároveň deje pravda. Ale v akom zmysle? Každá konkrétna výpoveď už 

predpokladá pravdu, ktorú nemožno celkom obsiahnuť či vykázať. Ale k nehotovému (teda 

rečovému) vzťahu patrí predovšetkým dôvera, ktorá nemôže byť založená na verifikácii. 

Pravdu nemusíme redukovať len na pravdivosť vety či poznania (le dit), ktoré sú 

výsledkom logického vyplývania, zhody myšlienky so skutočnosťou alebo vyvrátením 

 
148 Práve preto, že zodpovednosť nevychádza odo mňa, ale prvotne odpovedám druhému a zodpovedám za 

seba pred druhým, zodpovednosť neprichádza až s daným slovom, s mojím zaručením sa (répondre de), ako 

v rozhovore s Levinasom naznačil P. Ricœur (LEVINAS, E. & RICŒUR, P. Entretien Lévinas – Ricœur. In 

Emmanuel Lévinas, philosophe et pédagogue, p. 15-16). Tým by sme zúžili zodpovednosť na rozsah našej 

slobody (na právne a morálne pričítanie zodpovednosti) a etiku na etiku cti. Vyslovením sľubu sa odpoveď 

druhému stvrdzuje, no zároveň sa záväzok zmluvne vymedzuje a limituje. To, že si natoľko ceníme, keď sa 

na niekoho môžeme spoľahnúť, nevyjadruje neodvolateľnosť sľubu, ale naopak nesamozrejmosť vernosti 

druhému. To, že sa sľub zakladá a stojí na dôvere, nie na istote vedenia o jeho dodržaní, zároveň vyjadruje, 

že sľub zostáva živým – le dire – len vtedy, keď sa, a kým sa, deje vzťah k druhému, v ktorom možno 

prekračovať sľúbené povinnosti. A hoci nedodržanie sľubu znamená narušenie vzťahu, nie je koncom 

zodpovednosti a nemusí znamenať ani koniec vzťahu, pretože k hovoreniu patrí aj možnosť nového slova. 
149 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 223; (s. 179). 



48 

 

omylu. Pravda, ktorá sa týka reči ako vzťahu, tak nesie odlišný význam a môže znamenať 

aj to, že sa na niekoho možno spoľahnúť.150 

 Aj keby sme pravdu chápali ontologicky – teda ako pravdu bytia, ktoré sa mi 

vyjavuje, resp. ako pochopenie toho, čo sa mi ukázalo tak, ako to je – nesmieme ju oddeliť 

od reči, ktorá však nie je nejakou tajuplnou rečou bytia ukrytou v jazyku (zvlášť v gréckom 

a nemeckom), ale rečou niekoho. Levinas kladie otázku: Je zmyslom reči len slúžiť bytiu 

a poznávať ho?151       

Keďže vo vzťahu je pravda spojená s osobou, ktorá ku mne hovorí ako bytosť 

slobodná, pravda tu nemôže byť celkom odhalená, byť neskrytosťou či odomknutosťou. 

Reč zostáva vždy spojená s možnosťou lži, ale aj vernosti a svedectva. Nie je pohybom 

verifikácie a falzifikácie alebo “dialektikou“ skrytosti a odkrývania. Pravdu a lož nemožno 

stotožniť s „bytím v pravde i v nepravde“. Zrada nie je hrou či slabosťou môjho myslenia, 

ktorému sa ukazuje bytie falošným alebo naopak pravdivým spôsobom, ale zneužitím 

niekoho dôvery: „Pravda môže tkvieť len vo vystavení bytia jemu samému.“152 A seba 

samého naplno vystavujem až pred druhým. Preto Levinas doplní, že pravdu nemusíme 

chápať len ako sprítomnenie niečoho v mojom vedomí, alebo ako samotnú manifestáciou 

trojakého časovania bytia, v ktorom pobyt rozumie sebe samému. Ak berieme skutočne 

vážne druhého a jeho reč, otvára sa nám nová rovina pravdy, takej pravdy, ktorá, ako 

ukážeme, zostáva ne-sprítomniteľnou: ne-pamätnou minulosťou a zároveň ne-

reprezentovateľnou budúcnosťou, prísľubom.153 Tá presahuje moje nahliadnutie 

a porozumenie, a teda aj moje vlastné možnosti, pretože už nie je len mojím vlastným 

časom, ale časom vzťahu, v ktorom inakosť druhého drží v otázke mňa samého. Čas je 

„úctou (déférence) voči tomu, čo nemôže byť znova-sprítomnené (a nemôže sa nazvať ako 

to), ale ktoré mi vo svojej odlišnosti (différence) nemôže byť ľahostajné (indifférent).“154 

To, že nie je možné raz a nadobro vyjadriť le dire ako le dit, udržiava filozofické myslenie 

živým a možno aj filozofickým.  

 

 

 
150 Podrobnejší výklad: SOKOL, J. Člověk jako osoba, s. 203-211. Takéto chápanie pravdy – odlišné od toho 

gréckeho (alétheia) – môžeme nájsť v hebrejskej či biblickej tradícii, kde je pravda (EMÚNÁ či EMET od 

základného AMN) pochopená ako vernosť, stálosť či spoľahlivosť. Ako možnosť sa spoľahnúť na Pánovo 

slovo, hoci nie je zatiaľ evidentné či sa naplní – viera bez dôkazu či “istota v nádeji“. BALABÁN, M. 

Hebrejské pojetí víry. In Reflexe, 3, s. 5-7.  
151 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 48. 
152 Tam., p. 77. 
153 Tam., p. 36-37. 
154 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 208. 
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2.5 Otázka pravdy 
 

Samotnej filozofii, ktorá vychádza z gréckeho myslenia a jazyka, ide predovšetkým 

o hľadanie pravdy či pravdivého poznania. Levinas však rozlišuje dva smery filozofovania, 

resp. dve idey pravdy. V prvom prípade ide o vzťah mysliteľa k tomu, čo je iné než on 

sám. Pravda spojená s takto heteronomicky chápaným východiskom myslenia, je potom 

pohybom od prirodzeného a známeho sveta k cudzote a inakosti. Hľadaním pravdy, ktoré 

už predpokladá transcendenciu. Tento pohyb zo seba k inému Levinas sprvu nazýva  

skúsenosťou v pravou zmysle. Takúto filozofiu označuje ako metafyziku a dovoláva sa 

Platóna, ktorý kladie Dobro nad bytie.155 V nadväznosti na Ústavu zdôrazňuje, že bytie je 

tu vďaka Dobru a Dobro je za bytím.156 Filozofia zostáva v otvorenosti a v napätí 

bytostného pýtania sa vtedy, ak rešpektuje, že ju niečo môže presahovať, že niečo môže 

byť „za hranicami bytia“. V Totalite a nekonečno Levinas hovorí o takej teórii, ktorá si ctí 

inakosť poznávaného a v ktorej je vedenie vždy už späté s etikou: „Pravda ako úcta 

k bytosti – to je zmysel metafyzickej pravdy.“157 Pravdy ako spravodlivosti. Pretože len 

v prítomnosti iného môže byť mysliteľ vystavený aj spochybneniu seba samého.158 Vďaka 

druhému, ktorý mi zároveň dáva príležitosť k dobrote, môžem skutočne prekročiť seba 

samého.        

Na druhej strane Levinas hovorí o pravde chápanej ako pravdivé porozumenie 

veciam a o samotnej slobode skúmania. Pravda je tu pohybom k autonómii vedca 

a mysliteľa, resp. je to ich sloboda, čo určuje pravdu. Sloboda tu znamená zotrvanie 

v patričnom odstupe ničím a nikým neobmedzovaného a nepreniknuteľného myslenia. 

Slobodné myslenie je schopné redukovať iné na to isté, integrovať ho ako známe do 

systému vedenia, pričom mysliteľ môže súčasne spokojne zotrvať v sebe samom.159 

Nevystavuje sa skúsenosti s neredukovateľným, ktorá by ním mohla nejako otriasť. 

Rozmanitosť a inakosť je identifikovaná a zaradená do kontextu či celku. Filozofiu, ktorá 

je nasmerovaná k pochopeniu veci z jedného princípu, Levinas nazýva filozofiou toho 

istého, ontológiou, či dejinami vedenia.160 Levinas považuje Hegelov filozofický systém za 

prvý vrchol takéhoto teoretického (hoci na prax zameraného) poznania. Dialektické 

myslenie je schopné prekonať každú inakosť tým, že ukáže jej miesto v celkovej štruktúre 

 
155 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 183.  
156 PLATÓN. Ústava, VI, 509 b7-9. 
157 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 338; (s. 270). 
158 Tam., p. 32; (s. 27). 
159 Za príklad monológu duše považuje aj Platónov koncept učenia sa rozpomínaním duše. LEVINAS, E. 

Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 185. 
160 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 183-184.  
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dejinného pohybu sveta.161 Na rozdiel od prvého spomenutého významu teórie, teraz 

Levinas nazýva teóriou takú filozofiu, ktorej ide o to porozumieť a pochopiť jestvujúce 

skrze nejaký tretí člen, neutrum. Za zavŕšenie takéhoto „prevládajúceho smerovania 

západnej filozofie“ – ako filozofie slobody mysliaceho – považuje Heideggerovu 

fundamentálnu ontológiu, pre ktorú sa všetko stáva zrozumiteľným skrze bytie samo.162 

Sloboda je pre Heideggera otázkou vzťahu človeka k bytiu, možnosťou byť či 

uchopiť seba samého: „Pobyt je možnost být svoboden pro své nejvlastnější moci být.“163 

Táto možnosť sa zjavuje paradoxne v úzkosti, ktorá predstavuje základný modus 

naladenosti pobytu.164 Pričom najvlastnejšou možnosťou pobytu je jeho smrť.165 

Porozumenie vlastným možnostiam vo vedomí vlastnej smrteľnosti je pôvodným 

spôsobom vzťahovania sa pobytu k sebe samému. Sloboda je tak slobodou porozumieť 

vlastnému konečnému bytiu ako možnosti autentického rozvrhu (Sein und Zeit) 

alebo slobodou určenia pravdy ako otvoreného či voľného poľa, ktoré je priestorom 

porozumenia si ako ek-sistencie (Vom Wesen des Grundes; Vom Wesen der Wahrheit).166 

Levinas zdôrazňuje, že Heideggerova sloboda je primárne poslušnosťou pravde 

bytia, slobodou podriadenou rozumeniu bytiu.167 Či už filozof hľadá vlastnú existenciu, 

alebo pravdu odkrytú v jasnom porozumení sebe samému vo vzťahu k súcnam, ktoré sa 

mu ukazujú, stále zotrváva v tom istom, teda len v pohybe vlastného hermeneutického 

myslenia, v pohybe od seba naspäť k sebe. Zmysel hľadá len sám v sebe, v rozumení si. 

Sama jeho sloboda tak zostáva nespochybniteľná. Je skúsenosťou voľnosti pohybu 

myslenia, no nepozná vlastnú nespravodlivosť.168 Byť „voľným pre zjavnosť súcien“ síce 

znamená byť otvoreným pre porozumenie pravde, ale nemusí to vôbec znamenať vystaviť 

 
161 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 279. 
162 „Vrchol takového myšlení, kde konečno neodkazuje k nekonečnu (...), kde veškerý nedostatek je jen 

slabostí a kde veškeré chyby činíme jen vůči sobě – výsledek dlouhé tradice hrdosti, heroismu, ovládání a 

krutosti.“ LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 188.  
163 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 171. 
164 Tam., s. 216. 
165 Tam., s. 293, 295-296. Heideggerovo a Levinasovo chápanie slobody spája vymedzenie sa voči 

Kantovmu chápaniu slobody ako spontaneity určenia seba samého, ktoré vychádza z kauzálne pochopeného 

sveta, resp. stojí v protiklade k nemu. Sloboda pobytu či existencie predchádza každému zdôvodňovaniu a je 

podmienkou schopnosti rozumieť a napr. niečo kauzálne vysvetľovať. (NITSCHE, M. XVIII. Heidegger 

o svobodě. In Svoboda od antiky po současnost, s. 321-322.) Zatiaľ čo je sloboda u Heideggera spätá so 

vzťahovaním sa k sebe skrze vzťah k svetu – resp. v prekračovaní sa k svetu – a je samotným rozumením 

svetskosti ako vlastnej možnosti pobytu, u Levinasa je sloboda porozumenia založená naopak v oddelenosti 

bytosti od sveta, ako sme to ukázali na skúsenosti slasti, tela, bývania či práce. 
166 NITSCHE, M. XVIII. Heidegger o svobodě, s. 324-325.  
167 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 36; (s. 31). 
168 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 187-188. 
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sa aj druhým, a tak počuť pravdu, ktorú by som si sám nepovedal: nebyť si otázkou, ale 

byť-v-otázke.   

Filozofii ide o odhalenie, poznanie a tematizovanie pravdy. Poznať, ako sa veci 

majú a rozumieť sebe samému. Iste, je legitímne pravdu chápať spolu s Heideggerom ako 

neskrytosť vecí či odomknutosť bytia. Podľa Levinasa to však v sebe skrýva 

neprekonateľnú dvojznačnosť, ktorá je spätá so samotným jazykom, keďže slovo bytie je 

slovesným podstatným menom: „Filozof hľadá a vyjadruje pravdu. Predtým než sa pravda 

charakterizuje vo výpovedi či v úsudku, spočíva v ukázaní bytia. Avšak čo sa to pravdivo 

ukazuje pod menom bytie? (...) Tento pojem je dvojzmyselný. Jedná sa o podstatné meno, 

alebo sloveso? Označuje slovo byť (être) entitu, ktorá je – ideálna či reálna –, alebo proces 

bytia tejto entity: esenciu (označujúcu bytie odlíšené od bytosti (étant))? Toto slovo 

označuje? Bez pochýb označuje. Ale len ono označuje? Pretože, ak len ono označuje, tak 

hoci je slovesom, je podstatným menom. A tak sa proces pod vplyvom označovania 

ukazuje, ale, hoci je pohybom, je znehybnený a fixovaný do Povedaného (le Dit).(...)“169 

Pretože rozlíšenie bytosti a bytia – alebo bytosti a jej pravdy či zmyslu – je takisto 

dvojznačné. Myslenie bytia, ktoré sa vraj ukazuje v básnických obrazoch a má byť hľadané 

v starobylých slovách jazyka, ktoré skrývajú zmysel, Levinas nazýva hrou na schovávačku. 

A ďalej pokračuje: „(...) Ale ak je ukázanie spôsobom významu, od Povedaného 

(Dit) sa je treba znovu vrátiť k Hovoreniu (Dire). Povedané (le Dit) a Ne-vypovedané 

(Non-Dit) nevstrebú celé Hovorenie (le Dire), ktoré zostáva pred, či smeruje za – 

Povedané (Dit).“170 Inak povedané, význam reči nespočíva len v samotnom jazyku, 

ktorého tajomstvá by bolo treba odhaliť, ale predpokladá už druhého, ktorému odpovedám 

vždy nanovo za seba samého. Živá reč je riskantnou komunikáciou, kedy nejde o „otázku, 

ktorá sa pýta či to, čo sa ukazuje v tejto otvorenosti, je také, ako sa to ukazuje, alebo jeho 

javenie sa nie je zdaním. Problém komunikácie redukovanej na problém pravdy tejto 

komunikácie pre toho, kto ju prijíma, sa stáva problémom istoty, zhodnosti seba so sebou, 

akoby zhodnosť bola posledným tajomstvom komunikácie a akoby pravda bola len 

odhalením.“171  

Pravda, ktorá sa ukazuje mysliacej bytosti, môže spočívať len vo vystavení bytia 

jemu samému alebo vo vedomí bytia, ktoré sa zameriava na to, čo už nie je niečo. Pravda 

 
169 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 29. 
170 Tam., p. 29. 
171 Tam., p. 153. 
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je potom spojením toho, kto sa díva, s tým, na čo sa díva. Pravda je znovuobjavením toho 

istého, prinavrátením na to isté.172 To sa podľa Levinasa týka aj Heideggerovej ontológie, 

kde je bytie neoddeliteľné od porozumenia bytia v jeho časovosti. Avšak hlásať primát 

bytia či udalosti bytia vzhľadom k existujúcej bytosti – bytia ako prázdnoty či ničoty 

samotného existovania – znamená podriadiť aj vzťah k niekomu inému vzťahu k bytiu, 

„podriadiť spravodlivosť slobode. A ak sloboda ukazuje spôsob ako zostať takým Istým 

v lone Iného, potom vedenie (v ktorom sa bytosť dáva prostredníctvom neosobného bytia) 

obsahuje posledný zmysel slobody.“173        

Bytie však nemá plurál! Fundamentálna ontológia nepozná etiku. Sloboda ako 

poslušnosť anonymnej pravde bytia potom môže kvôli porozumeniu redukovať iného na to 

isté. V skutočnosti teda nemusí počúvať nikoho okrem seba samého. A tak aj jej záujem 

o vlastné bytie nie je ničím limitovaný. Takáto sloboda je podľa Levinasa sebestačnosťou 

mysliaceho ja, ktoré je schopné sa pri moci udržať aj na úkor inému.174 Pravda, ktorá je 

zhodou so sebou samým, je stále istotou a slobodou vedomia. Aktom vôle, ktorá sa 

odvažuje pre projekt, ktorý môže zvládnuť. Čo však s tým, koho nemám pod kontrolou, 

a predsa sa ma bytostne týka?175  

Levinas si rovnako všíma, že aj otázka <Čo?> je už vopred „zavinutá bytím“, 

ponára sa už do bytia. „Otázka <čo je to bytie?> sa teda pýta, s ohľadom na bytie, práve so 

zreteľom na to, čo je v otázke. Odpoveď je hneď vyjadrená v termínoch bytia, nech sa (už) 

ním rozumie tamtá bytosť či bytie bytosti, resp. bytosť či esencia bytia. (...) Otázka <čo?> 

je tak už súvzťažnou s tým, čo chce odhaliť, má už tam (v bytí, J.H.) útočisko. Jej pátranie 

sa plne odvíja v bytí – v strede toho, čo hľadá. Je ontológiou a zároveň sa podieľa na 

uskutočňovaní toho bytia, ktorému sa pokúša porozumieť. Ak je otázka <čo?>, v jej 

priľnutí k bytiu, na začiatku každého myslenia, každé hľadanie a každá filozofia sa znovu 

vracajú k ontológii, k intelektuálnemu chápaniu bytia bytosti, k chápaniu esencie. A predsa 

táto zrozumiteľnosť je otázna.“176        

Levinasa udivuje, prečo je samo ukázanie sa otázkou. Máme tu problém, ktorý 

predchádza otázkam <čo je?> a <kto je?>. Neuspokojuje sa s odpoveďami, podľa ktorých 
 

172 Tam., p. 35-36. 
173 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 36; (s. 30). 
174 Tam., p. 36-37; (s. 31). 
175 Podľa Levinasa bude subjektivitu zakladať paradoxne etický nárok, ktorý predchádza zhode so sebou, 

kvôli ktorému subjektivitu možno charakterizovať skôr ako „Inú-v-tom-Istom“. (LEVINAS, E. Autrement 

qu’être ou au-delà de l’essence, p. 32.)  To bude znamenať byť v trpezlivosti s druhým i so sebou samým ako 

s niekým (so sebou) nikdy nie úplne stotožneným. (Tam., p. 143 (pozn.č.17)). 
176 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 30. 
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pýtanie sa už vychádza z bytia a z možnosti vyjavenia sa, ktoré je zastreté bytím v jeho 

neskrytosti, a preto by ho hľadanie pravdy muselo vytiahnuť.177 Ale pýta sa, kedy a prečo 

sa otáznym stáva samotné hľadanie? Čo však znamená klásť si otázky? Ukázanie sa bytia 

či vyjavenie je prvou udalosťou. Ale jej primát je primátom len v prítomnosti prítomného 

vedomia. Môžeme si však položiť aj otázku po samotnej otázke, a tak spochybniť otázku 

<čo?>, ktorá už predpokladá manifestáciu bytia? Levinas je presvedčený, že len ak sa 

nevzdáme otázky po tom za hranicami bytia, môžeme vystaviť otázke aj toho, kto sa díva a 

myslí, teda seba samého. Zdá sa teda, že potom medzi „myslím, teda som“ a „som, teda 

myslím“ prekvapivo nie je až taký podstatný rozdiel, pretože v oboch prípadoch je 

miestom bytia primárne myslenie samo, pretože aj v druhom prípade je bytie vždy už 

rozumením bytiu. Jednou z hlavných Levinasových téz je, že subjektivita človeka 

nespočíva ani v jeho bytí, ani v jeho slobodnom výkone vedomia, ktoré sú 

charakterizované už návratom k sebe a intenciou (a v druhom prípade aj intencionalitou). 

Vedomie je vedomím bytia. „Subjektivita je štrukturovaná ako iné v tom Istom, ale 

odlišným spôsobom od toho, ako je to vo vedomí. To (vedomie, J.H.) je vždy súvzťažné 

s témou, s reprezentovanou prítomnosťou – s témou umiestnenou predo mnou, s bytím, 

ktoré je fenoménom.“178 Počiatkom pravdy ako spravodlivosti je reč, nie videnie, ktoré už 

predpokladá samotu.179 Levinas síce vyšiel z Husserlovej fenomenológie, no zároveň sa 

odklonil od skúmania reflexie vnímania vecí na strane subjektu nadaného intencionalitou 

a vedomím, pretože tvár druhého sa mi zjavuje v reči. Nemožno ju redukovať na vonkajšie 

rysy obličaje, je neviditeľná a nedotknuteľná. Nie je fenoménom, ale výrazom, ktorý sa ku 

mne obracia. No predsa hovorí tak, že prebleskuje v materialite ľudského tela: „Inakosť 

druhého je v ňom a nie vo vzťahu ku mne, zjavuje sa, ale dostávam sa k nej vychádzajúc 

zo seba, a nie porovnávaním seba s Iným. K inakosti Druhého sa dostávam na základe 

spoločenstva, ktoré s ním udržiavam, a nie zanechaním tohto vzťahu a uvažovaním nad 

jeho koncovými členmi.“180          

Filozofickej otázke po prvotnom princípe už predchádza reč s druhým, kde pýtať sa 

niekoho predchádza predmetu otázky. Pýtajúci sa má dočinenia s Druhým predtým, než sa, 

mu môže stať témou. Druhý nie je prvotne výzvou pre poznanie, ale tým, kto ma oslovuje 

alebo mi kladie otázku. Vo vzťahu reči si nemôžem byť úplne istý sebou, kvôli inému 

 
177 Tam., p. 30. 
178 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 31-32. 
179 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 101-102; (83). 
180 Tam., p. 126; (s. 103). 
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nezostávam tým istým. U Levinasa je vzťah či reč vždy časom s druhým, ktorý začal v ne-

pamätnej minulosti – etickým záväzkom, ktorý nezačal zmluvou, na ktorú by som sa bol 

pamätal, že som ju uzavrel.181 Časom, ktorý nie je časom vnútorného prežívania 

reprezentujúceho vedomia, a teda opätovným znázornením či zobrazením minulosti. Keď 

Levinas hovorí o čase ako diachrónii, hovorí aj o minulosti, ktorá nikdy nebola 

sprítomnená, teda daná do hry skrývania a odkrývania. V diachrónii reči je interval, ktorý 

oddeľuje toho istého od Iného. Živá reč trvá diskontinuitne, od otázky k odpovedi. 

Levinas sa, zvlášť vo svojom druhom hlavnom diele, pokúsil vyjadriť, že všetok 

význam nespočíva v ukázaní bytia. Tak ako bola senzibilita živej bytosti bezprostredným  

zakúšaním, aj význam reči nemožno redukovať len na časovosť porozumenia, pretože 

v reči ako hovorení je čas diachronický. Senzibilita a hovorenie svoj význam nedostávajú 

až následným vyjadrením skúsenosti a porozumením kontextu či štruktúre jazykového 

celku, ku ktorému patria. 

Levinas teda rozlíšil jednak pravdu, ktorá je odkrytím bytia či vyjavením vecí 

(manifestáciou bytia), a jednak pravdu ako expozíciu vlastného bytia niekomu inému, 

vystavenie sa druhému. Táto „pravda môže tkvieť len vo vystavení bytia jemu samému, 

v singulárnej neadekvátnosti so sebou.“182 Kým prvý pojem pravdy Levinas stotožňuje 

s pravdou poznania, ktoré je výkonom či skôr istotou slobody myslenia, druhý pojem 

pravdy spája so spravodlivosťou. Kým prvá pravda (poznania) spája tých, ktorý ju sami 

nahliadnu a rozumejú jej – prípadne používajú rovnakú metódu a v rovine vedenia ich 

zaväzuje zrejmosť, nutnosť názoru alebo aspoň vysoká miera pravdepodobnosti – druhá 

pravda (vo vzťahu k druhému) nezaväzuje k formálnej jednote, ale jej univerzalita spočíva 

v etickom nároku. Tá má však zmysel len v neopakovateľnom vzťahu reči, ktorý je 

stelesnený v konkrétnych záväzkoch u konkrétnej osoby.      

Pravda v druhom zmysle „nespočíva na slobode kladenej ako nezávislosť voči 

každej exteriorite. (...) Založenie pravdy na slobode by predpokladalo slobodu 

ospravedlnenú ňou samou.“183 Ale sloboda obmedzená na seba samu nemôže nebyť 

nespravodlivá. Zdá sa, že Levinas trvá na tom, že aj sloboda, ktorá by sa bola vložila do 

služieb vedy či filozofie, môže zároveň zostať naivnou ľubovôľou, nekonečnou či 

nespútanou slobodou životného pohybu, iracionálnou spontaneitou bytosti. Preto bytosť, 

ktorej prináleží táto bergsonovská vitalita neustáleho sebatvorenia, nemôže nájsť svoj 

 
181 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 209. 
182 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 77. 
183 LEVINAS, E. Totalité et infini, s. 338; (s. 270). 
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zmysel v sebe samej, ale stáva sa ľudskou vtedy, keď vie, že si svoju slobodu musí 

ospravedlniť. Svoju slobodu ale spoznáva v pravde, až keď pristupuje k Druhému, pretože 

ten jej nepodlieha. Keď stojí pred niekým, kto jej slobode uniká, pred niekým, kto je vyššie 

ako ona.   

Tvár druhého nekladie subjektu nejaký racionálny poriadok, ktorý by muselo jeho 

myslenie prijať, ale prikazuje mu ako slobodnej bytosti. Nie preto, že bolo ňou 

“nachytané“, a tak muselo uznať pravdu. Tvár oponuje mne samému, ale nie svojou silou 

či silou myšlienok: „Táto opozícia sa neprejavuje narážaním na moju slobodu, ide o 

opozíciu, ktorá predchádza mojej slobode a ktorá ju dáva do pohybu. Nie je tým, proti 

čomu stojím, ale tým, kto stojí oproti mne. Je opozíciou vpísanou vo svojej prítomnosti. 

(...) Stavia sa proti mne do takej miery, v akej sa ku mne obracia.“184    

Tvár nám nehovorí o sebe, akoby jej výraz bol nejakým znakom či symbolom, ale 

pozýva nás hovoriť s ňou: „Bytosť, ktorá sa vo výraze sprítomňuje, nás už zapája do 

spoločenstva.“ Vzťah nie je nejakou formálnou štruktúrou mnohosti alebo už nejakým 

počiatočným vzájomným vyrovnaním sa, ale priamym vzťahom, kde podriadenosť jedného 

voči druhému umožňuje niekoho osloviť, predstaviť sa, s niekým hovoriť: „Toto 

podriaďovanie zakladá prvotnú udalosť prechodu medzi slobodou a prikázaním, hoci vo 

veľmi formálnom zmysle.“185         

Tvár je prvotnou udalosťou „vzťahu bez tyranie“, nesie so sebou etický zmysel, 

ktorý som jej neudelil. Prikazuje mi: Nezabiješ ma. Nemožnosť zabiť druhého samozrejme 

nie je reálnou nemožnosťou ukončiť jeho život: „Vražda je skutočne možná. Ale len 

v prípade, že sa vrah nepozeral druhému do očí.“186 Preto Levinas hovorí o etickej 

nemožnosti, o odpore, ktorý nemožno redukovať na schopnosť sa ubrániť. Dôležité je, že 

už výraz tváre je racionalitou a zmysluplnou rečou. Má vlastný a plný zmysel, ktorý 

predchádza významom jazyka alebo významu, ktorý by jej udelil poznávajúci v nejakom 

akte udeľovania zmyslu. To, že tvár zakladá možnosť vzťahu bez tyranie znamená, že 

umožňuje vidieť východisko sociality a spoločnosti v reči, nie vo vojne, ktorá je 

výsledkom toho, že „sa slobody kladú jedny vedľa druhých ako sily, ktoré sa prejavujú 

tým, že sa vzájomne negujú.“187 Výraz tváre je pravdivou rečou, ktorá nie je pravdivostnou 

hodnotou výpovede, ale niečím, čo zakladá reč ako stretnutie človeka s človekom a 

 
184 LEVINAS, E. Liberté et commandement. In Revue de Metaphysique et de Morale 58, s. 269. 
185 Tam., s. 270. 
186 LEVINAS, E. Difficile liberté, s. 26. 
187 LEVINAS, E. Liberté et commandement, s. 27. 
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čo umožňuje takú slobodu, ktorá nie je ani nutnosťou poraziť druhého, ani výsledkom 

podradenia sa neosobnému rozumu, ale možnosťou vzťahu bez násilia.188 Možnosťou 

učenia sa od druhého. 

 

Alexander Schnell zhrňuje, že „pro Levinase není možné pojednávat otázku 

svobody ve vlastním slova smyslu na rovině objektivního poznání. Proto odpovídá vlastně 

myšlenka vztažení pravdy na rovinu spravedlnosti kritice způsobu legitimizace a 

ospravedlnění tohoto objektivního poznání.“189 Sloboda sa nemôže zdôvodniť a 

sproblematizovať sama sebou, ak je sloboda (ako vôľa či spontaneita) neoddeliteľná od 

slobody poznávajúcej bytosti. Chcieť si porozumieť ešte nemusí znamenať byť ochotný 

vystaviť kritike seba samého: „Ospravedlniť slobodu neznamená dokázať ju, ale dať jej 

oprávnenie.“190 Levinas je na rozdiel od vplyvnej filozofickej tradície presvedčený, že 

slobodu neospravedlníme prostredníctvom pravdivejšieho, teda rozumného poznania či 

hlbšieho porozumenia si. Keďže v tomto mode zostávam tým istým – autonómnym Ja – 

ktoré sa pohybuje v rovine všeobecného rozumu, skúmania alebo vlastného vnútorného 

prežívania. A tak sám môžem zostať “svojím svetom“, alebo takým “svetom“ sa môže stať 

môj odbor. 

Aj podľa Schnella Levinas v otázke pravdy nadviazal na Heideggerovo hľadanie 

samotnej podstaty pravdy. Ale preto, aby vzápätí jeho chápanie pravdy ako odomknutosti 

pobytu – byť tým, kto odkrýva a rozumie – vystavil kritike a úplne ho obrátil. 

U Levinasa sa „Já nerozvrhuje do světa, ale do Nekonečna, nikoli do pobytu samého, ale 

do Druhého. (...) V § 44 Bytí a času chápe Heidegger pravdu jako existenciál (tedy jako 

jeden ze způsobů odemčenosti pobytu světu), ba dokonce téměř jako by zcela jednoduše 

pravdu s pobytem ztotožnil. Pro Levinase (...) to Druhý je pravdou.“ Pričom „se jedná 

zároveň o druhého nahrazujícího sebe-rozvrh pobytu i o Nekonečno.“191  

Prvú podmienku pravdy Levinas nachádza v tvári Druhého, ktorej reč predchádza 

každému jazyku, resp. zakladá otvorenosť diskurzu, a tak aj možnosť mojej lži: „Tvár, 

proti súčasnej ontológii, prináša pojem takej pravdy, ktorá nie je odhalením neosobného 

 
188 Tam., s. 272. 
189 SCHNELL, A. Otázka pravdy u Levinase. In Za hranicemi tváře: Levinas a socialita, s. 160. 
190 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 81; (s. 67). 
191 SCHNELL, A. Otázka pravdy u Levinase. In Za hranicemi tváře: Levinas a socialita, s. 161. 
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Neutra, ale výrazom. (...) Pristúpiť k Druhému v diskurze znamená prijať jeho výraz, 

v ktorom v každom okamihu prekračuje ideu, ktorú by si o ňom odnieslo myslenie.“192 

Levinas sa však nechcel negatívne vymedziť voči poznávaniu samému a vzdať sa 

filozofie ako hľadaniu porozumenia, ale obrátiť jej východiská. Prvotné pravdivé vedenie 

Levinas nájde vo vedomí vlastnej nehodnosti, ktorá nie je výsledkom aktu myslenia či 

tematizovania skúsenosti, ale uznaním inakosti druhého a hanbou za vlastnú slobodu pred 

Iným. Tie vlastnú skúsenosť a myslenie zakladajú. Levinas tak spája hľadanie pravdy 

s etickým rozmerom túžby po vzťahu s Druhým, po Dobre samom: „To, co vyvolává onu 

touhu po založení, co nás vede k čím dál hlubšímu tázání po „podmínkách možnosti“ – 

předpokládá ideu dokonalého, tak i konkrétně prožívaná skutečnost nespravedlnosti, ve 

fenoménu studu, předpokládá spravedlnost.“ Preto Schnell pripomína, že hľadanie pravdy 

u Levinasa už predpokladá, že „každá pravda je nejprve pravdou transcendentní, 

přesahující omezený rámec všech projekcí omezujících se na sféru ipseity.“193   

Nepredpokladá aj nikdy nekončiace úsilie o porozumenie sebe samému, veciam 

či textom už možnosť merať sa s niekým Dokonalým? Keď vidím vlastnú nedokonalosť, 

nielenže si uvedomujem, že už nemôžem viac povedať „mám svoju pravdu“ – a tak vlastne 

priznávať, že nikomu inému neverím – ale zároveň viem, že sloboda sa nestane 

spravodlivou len doplnením poznania. Pravda zostáva pre Levinasa takým zjavením, ktoré 

nie je odhalením sa bytia poznávajúcemu, ale vyjadrením pravdy, ktorá „nás osvetľuje skôr 

než ju hľadáme.“194 A ktorá, ako priblížime v nasledujúcej kapitole, zostáva pravdou, 

pretože ponecháva budúcnosť časom neznámym.195 

 

2.6 Idea Nekonečna a hanba 
 

Levinas (a pred ním aj Heidegger)196 pripomenul Augustínovo rozlíšenie medzi dvoma 

druhmi pravdy či skôr postojmi človeka k pravde: veritas lucens (pravda, ktorá žiari či 

osvetľuje) a veritas redarguens (pravda, ktorá obviňuje či spochybňuje alebo necháva 

niečo znovu vyjsť na povrch). Zatiaľ čo človek obľubuje takú pravdu, ktorá mu niečo 

 
192 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 43; (s. 36). 
193 SCHNELL, A. Otázka pravdy u Levinase, s. 162, 163. 
194 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 105; (s. 87). 
195 „Je vždy prisľúbenou, vždy budúcou a stále milovanou, pravda spočíva v prísľube a k láske k múdrosti. Aj 

keď nie je zakázané vidieť v čase odhalenia dielo štruktúrované históriou a postupným pokrokom až na 

hranicu ne-filozofie. (...) Filozofia ako láska k pravde vždy budúcej, je ospravedlnená vyšším významom: 

múdrosťou lásky.“ LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 37. 
196 HEIDEGGER, M. 2. Augustinus und der Neuplatonismus (SS 1921). In Gesamtausgabe LX, s. 201.  
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ukáže a niekoho prezradí, neznáša, keď pravda odhalí nehanebnosť jeho samého. Podľa 

Levinasa pravda v druhom význame problematizuje ľudskú zvedavosť voči iným a 

samotnú žiadostivosť poznaním všetko uchopiť. Pravda, ktorá už predpokladá druhého, 

obracia pozornosť na samotného poznávajúceho. Podľa Augustína ľudský duch nachádza 

radosť z pravdy (blaženosť) len vtedy, keď sa sám nemusí pred nikým skrývať. Teda v 

otvorenosti voči Pravde, z ktorej pochádza každá pravda.197 Levinas hovorí o spravodlivej 

pravde ako o sebakritike vychádzajúcej z toho, že musím čeliť druhému, ktorý ma svojou 

inakosťou a svojimi požiadavkami vyruší. Toto znepokojenie nie je len výsledkom 

samotného filozofického skúmania. Etický nárok nepochádza odo mňa samého. 

 Levinasovo chápanie slobody – ako bytostnej charakteristiky človeka, ktorá 

vyžaduje ospravedlnenie – by zostalo nezrozumiteľné bez objasnenia jeho metafyzických 

východísk. Metafyzickú rovinu jeho filozofie osobitne reprezentuje idea Nekonečna. 

Levinas chcel nadviazať na Platónovo Dobro načrtnuté vo Faidrovi a Descartovu ideu 

Boha v Meditáciách o prvej filosofii, a tak ukázať, aký význam má pre filozofovanie 

Nekonečno. Descartes i Levinas si kladú otázku: odkiaľ je v nás idea Nekonečna, idea 

Dokonalého? Táto idea „je výjimečná v tom, že její ideatum přesahuje její ideu. (...) Když 

já myslí nekonečno, již vždy myslí víc, než myslí.“198 Teda nie je pojmom.   

 Oboch spája presvedčenie, že táto idea nepochádza od človeka samého, ale je 

ideou, ktorú má stvorená bytosť: „Idea nekonečna je tudíž jediná idea, která nás učí něco, 

co neznáme. Byla do nás vložena. Není rozpomínáním. (...) Myslitel mající ideu nekonečna 

je víc než on sám, a toto vzedmutí, tento nadbytek nepřichází zevnitř.“199 Pochybnosti vedú 

existenciu k hľadaniu istoty. U Descarta „toto vedomie pochybnosti už predpokladá ideu 

Dokonalého.“ Podstatné je, že idea Nekonečna nie je ani imanenciou cogito, ani plodom 

rozpomínania sa duše, ani skúsenosťou s nejakým predmetom poznania: „Cogito sa 

u Descarta opiera o Iného, ktorý je Bohom, a ktorý do duše vložil ideu nekonečna, ktorý ju 

vyučil.“200 Ale z toho, že takáto idea nemôže pochádzať odo mňa samého, Levinas – na 

rozdiel od Descarta – nedospieva k záveru, že práve preto Boh nevyhnutne existuje.201  

 
197 AUGUSTINUS, A. Confessiones X, XXIII. Lippstadt, Frühjahr 2002.; LEVINAS, E. Boh prichádza 

v idei, s. 327-328. 
198 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 190. 
199 Tam., s. 190. 
200 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 85; (s. 70). 
201 Descartes sa pýta: odkiaľ by bola vo mne idea nekonečna, keď sám som konečný? (DESCARTES, R. 

Meditace o první filosofii, s. 67). Levinas ale nepovažuje Descartovu tézu za dôkaz Božej existencie. Boh nie 

je nekonečnou existenciou preto, lebo moje myslenie reflektuje vlastnú konečnosť a nedokonalosť. Dôkaz už 

predpokladá istotu, istota je však dielom slobodného, ale osamoteného myslenia. (LEVINAS, E. Objevování 

existence s Husserlem a Heideggerem, s. 195). Preto „u Descarta zůstává jistá dvojznačnost, cogito 
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 Levinas nechcel dokazovať Božiu existenciu, ale bol presvedčený, že je možné 

hovoriť o skúsenosti s Nekonečnom, ktorá však nie je intencionálnou. Podstatné je, že sa 

ako človek môžem vzťahovať aj k tomu, čo presahuje mňa samého. Transcendencia nie je 

len prekračovaním vlastného porozumenia alebo prekonávaním seba, ale „skúsenosťou par 

excellence“, vzťahom k tomu, čo sa mi vždy predsa len vymyká a zostáva Iným, absolútne 

Iným – myšlienkou, pojmom a ideou nepostihnuteľným a neobsiahnuteľným.202 Nejde tu 

o vzťah poznania, tento vzťah nezačína vlastným predporozumením a predstavami 

o Druhom.          

 Ideu Nekonečna Levinas nehľadá ani v kabalistických špekuláciách, ani v prírode, 

ale nachádza ju v tvári druhého, v sociálnom vzťahu, ktorý je primárne vzťahom etickým. 

Každé “poznanie Nekonečna“ sa už týka vzťahu k druhým ľuďom.203 Radikálna inakosť 

druhého človeka je mysliteľná, pretože druhý zastupuje za Druhého, za Pána.204  

 Podstatné je, že vďaka spojitosti medzi druhým a Nekonečnom, nikdy nie je 

jedinečnosť blížneho daná a vyčerpaná len v kontexte sveta.205 „Požiadavka poznať 

a dosiahnuť Iného sa uskutočňuje vo vzťahu k druhému, do ktorého sa vkĺzne vo vzťahu 

reči, ktorej bytostným momentom je apel, vokatív.“206 Byť osloveným pre Levinasa 

neznamená len vstúpiť do konverzácie, ale spoznať, že sa niečo odo mňa už požaduje, že 

musím odpovedať za seba. Stretnúť druhého tvárou v tvár znamená vystaviť seba samého 

pohľadu jeho očí. Práve v situácii, keď čelím nahej tváre druhého, moja sloboda stráca svoj 

primát. Je tu niekto, kto jej nepodlieha, kto sa vzpiera mojej vôli i moci, kto je 

neuchopiteľný v poznaní. Kvôli nemu som to naopak ja sám, kto spoznáva seba a to, čoho 

 

spočívající na Bohu zároveň zakládá existenci Boha.“(Tam., s. 192.)      

 Navyše otázka „existencie Boha“ by mala zmysel len v rámci sveta. Potom by však závisela buď od 

vývoja vesmíru a prírodnej evolúcie, alebo od dejinno-kultúrneho vývoja ako u Hegela, alebo od nás samých: 

na našom poznávaní, myslení a imaginácii. To by ale znamenalo, že idea Boha by už nemala zmysel idey 

Nekonečna – ktorá presahuje myslenie, ktoré ju myslí – ale bytia, ktoré sa postupne ukazuje nášmu vedomiu, 

a ktorého význam je vyjadrený v jazyku. (LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 325; Autrement qu’être ou 

au-delà de l’essence, p. 124). 
202 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 10; (s. 13). „Ono Ne (In) v Ne-konečne (In-fini) je zároveň negácia 

a afekcia Konečného – nie a v – ľudské myslenie ako hľadanie Boha – Descartova idea Nekonečna v nás.“ 

LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 206. V neskorších dielach sa Levinas vyhýba 

pojmu morálna skúsenosť či skúsenosť s nekonečnom. 
203 Tam., p. 77; (s. 62-63). 
204 Mohlo by sa preto zdať, že druhý človek z Levinasovej etiky nakoniec mizne a zostáva len absolútne 

Druhý. Avšak blížny nie je podľa Levinasa Bohom, zostáva vždy iným ako sám Boh. Levinas rozlišuje 

inakosť druhého človeka a božskú inakosť či transcendenciu Nekonečna (Illéité). (LEVINAS, E. Hors sujet, 

s. 64). V dielach nasledujúcich po práci Totalita a nekonečno Levinas pre zdôraznenie 

transcendencie Nekonečna používa neologizmus Illéité, teda Onosť. Ten vychádza z Rosenzweigovho 

prekladu tetragramu JHVH (Exodus 3,14) ako ON (ER). (CASPER, B. Míra lidství, s. 81, 84).  
205 Hoci povaha tejto spätosti nie je Levinasom bližšie vysvetlená. SIROVÁTKA, J. IV. Asymetrie versus 

symetrie: Emmanuel Lévinas a Martin Buber. In Lévinas v konfrontaci, s. 80. 
206 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 65; s. 53. 
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som schopný. Až pred bezbrannou tvárou druhého si naplno uvedomujem moc vlastnej 

slobody. Moja sloboda sa spoznáva nielen ako arbitrárna, ale aj ako nespravodlivá.207 Už 

nie je jediná.      

 Subjekt je sám pre seba, vôľou byť a vládnuť: zainteresovanosťou. Ide si za svojím. 

Je sebavedomím, oddelenou interioritou. Stavia sa proti všetkému, čo by ohrozovalo jeho 

identitu a celistvosť. Tento spôsob bytia k sebe pripútanej existencie Levinas expresívne 

nazval ako „imperializmus toho Istého“, vôľou, ktorá zostáva vo svojej podstate 

svojvôľou, aj keby na základe poznania uznala nutnosť obmedzení a vlády pravidiel. 

Slobodu charakterizuje, ako sme ukázali v prvej kapitole, ako chcenie žiť a možnosť si iné 

privlastniť a poznávať: „Hlad po vědění je odedávna vsazen do celku našeho životního 

pohybu, díky němuž prostě chceme být, chceme žít, chceme se udržet v bytí.“208 Práve 

sloboda poznávajúceho subjektu je individuálnou slobodou par excellence. Je tu však 

niekto, kto sa mojej vôli vymyká a nad kým nemám moc: „Vzťah s Druhým sa však, na 

rozdiel od poznávania, nepremieňa na slasť a vlastníctvo, na slobodu. Druhý sa presadzuje 

ako nárok vládnuci tejto slobode, a teda ako niekto omnoho pôvodnejšie než všetko to, čo 

prebieha vo mne.“209          

 Práve vďaka Nekonečnu, ktoré je odo mňa nezávislé, sa „v myslení presahuje 

samotné myslenie a stáva sa osobným vzťahom.“210 To, že je podľa Levinasa ľudské 

myslenie už určené Nekonečnom má podstatný dosah na chápanie ľudskej slobody. 

Samotné Dobro, „Nekonečno presahujúce ideu nekonečna, spochybňuje spontánnu 

slobodu v nás. Prikazuje jej, súdi ju, a privádza ju k jej pravde.“211 Vystaviť vlastnú 

slobodu súdu Iného, merať sa ideou Nekonečna, teda Dokonalým, znamená spoznávať 

seba samého v pravde, teda ako nehodného. Toho, kto o sebe nikdy nemôže povedať, že je 

spravodlivý a dobrý. Tvár druhého, v ktorej je Iný prítomný, spochybňuje moju slobodu 

ako nespochybniteľné sebaurčenie a narúša moje dobré svedomie či spokojnosť so svojím 

bytím. Druhý prebúdza vo mne morálne vedomie či svedomie, ktoré u Levinasa nie je 

dištanciou poznávajúceho vedomia či pravdivou sebareflexiou.212 „Mravné vedomie víta 

druhého. (...) Mravnosť začína vtedy, keď sa sloboda, namiesto toho, aby samu seba 

 
207 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 191. 
208 CASPER, B. Pravda a svoboda. In Teologické texty 2004, č. 3. 
209 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 86; (s. 71). 
210 Tam., p. 232; (s. 187). 
211 Tam., p. 44; (s. 36). 
212 PETŘÍČEK, M. Filosofie en noir, s. 157. 

https://www.teologicketexty.cz/casopis/autori/autor/Casper-Bernhard.html
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-3/Verici-veda
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ospravedlňovala, sama cíti ako arbitrárna a násilná.“213 Druhý neohrozuje a neznásilňuje 

moju slobodu, ale tým, že ku mne prehovára, ňou otrasie. Nenecháva ma v mojej sebaistote 

a v pokojnom prežívaní, ale niečo odo mňa chce a žiada si moju odpoveď. Ak druhého 

hneď nepodozrievam a nepovažujem za toho, kto je prekážkou mojej slobody – ale s kým 

možno hovoriť a nadviazať nejaký vzťah – prijímam jeho inakosť, obraciam sa späť na 

seba, ale už iným spôsobom. Moja sloboda sa práve „vo svojej previnilosti“ z toho, že 

nemôže druhému dostatočne poslúžiť, „pozdvihuje k zodpovednosti.“214    

 Nejde tu o bežný pocit, kedy sa odo mňa niečo požaduje (napr. spoločensky 

očakávané správanie). Ide o skúsenosť, ktorá ma naopak skôr oslobodzuje od merania sa 

domnelými “očami druhých“ i od vlastného posudzovania druhých. Skutočné vedomie 

vlastnej nedokonalosti – ktoré nie je nejakým pocitom menejcennosti – človeka 

oslobodzuje od neustáleho porovnávania sa a “riešenia“ ostatných a vedie ho naopak 

k veľkodušnosti či k veľkorysosti, k inej slobode. Odpoveď je etickou povinnosťou, ktorá 

nie je splnením si svojej povinnosti, ale tým, čo možno vyjadruje náboženský termín 

milosrdenstvo.        

 Podľa Levinasa je s ideou Dokonalého spojená metafyzická túžba, ktorá sa rodí 

práve z tohto nadbytku. Kým potreba žila z toho iného, čo ju mohlo uspokojiť, túžba nie je 

hnaná nedostatkom alebo bažením po potešení z iného, ale naopak, prebúdza ju samo 

Nekonečno prítomné v tvári.215 V človeku je túžba po druhom a po takom vzťahu, ktorý 

nie je založený ani na sledovaní vlastných zámerov a prianí, ani na „žiadostivosti 

pohľadu“, ale v ktorom jednoducho túžim byť s druhým pre neho samého, a prajem mu to 

najlepšie, aj keby so mnou nezostal vo vzťahu. Pretože druhý mi nepatrí. Túžbu vytúžený 

nenaplňuje, ale ďalej roznecuje. Čistá túžba sa prejavuje nezištnosťou. Zdá sa nám, že 

práve fenomén túžby, ktorý Levinas spája s etickým nárokom, nám dovoľuje chápať 

zodpovednosť nielen ako nutnosť poslúchnuť etický príkaz, ale aj ako radosť 

z prosperovania iného a smútok z jeho trápenia. Túžba je túžbou po dobre druhého, 

dokonca aj v prípade, že by bol pre mňa niekým nesympatickým či nepohodlným.  

 Tým, že je Levinas schopný myslieť túžbu nezávisle od vlastnej vôle, ona môže 

zostať túžbou aj napriek prežívaniu odporu či traumy spojenými s druhým. Pretože tým 

blížnym pre mňa par excellence je skôr niekto cudzí: ten, od koho nemôžem očakávať nič 

 
213 LEVINAS, E. Totalité et infini, s. 83; (s. 68). 
214 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 223; (s. 179). 
215 Tam., p. 43; (s. 35).  
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späť: „V istom zmysle nie je nič natoľko zaťažujúce ako blížny. Nie je vytúžený samou 

nežiaducou osobou? Blížny, ktorý ma nemohol nechať ľahostajným – vytúžená nežiaduca 

osoba – túžbe nezjavil prístupové cesty k nemu; tak ako materské mlieko vedelo vpísať 

sacie pohyby do inštinktov novonarodeného. Vzchopiť sa pre prítomnosť privítania už 

znamená udržať si odstup od blížneho.“216 Sám druhý zostáva pre mňa otázkou. Túžba, 

ktorá nie je nedostatkom uspokojenia či naplnenia, ale vyjadruje skôr bytostnú 

nedostatočnosť oddelenej bytosti vo vzťahu k druhému – nedostatočnosť v pozitívnom 

zmysle – robí človeka človekom. Vďaka túžbe je človek schopný štedrosti a ako subjekt sa 

môže povzniesť nad vlastnú existenciu a jej aktuálny záujmy, a tak byť slobodný voči 

sebe: byť schopný sa upozadiť a stiahnuť,217 alebo dokonca „vyvlastniť“.218 

 Bolo by ťažké nájsť nejakého významného filozofa, ktorý by chápal skutočnú 

slobodu ako ľubovôľu či svojvôľu a nepovažoval ich za prekážku vlastnej slobody 

i slobody druhých. Arbitrárnosť slobody sa vo filozofii tradične spútava rozumom, ako 

výsostným znakom slobodného človeka. Levinas však tvrdí, že ak slobodu odôvodňujeme 

len samotným rozumom, ospravedlňujeme ju stále z nej samej. Niežeby racionalita bola 

niečím relatívnym, ale práve jej univerzálnosť odkazuje na to isté, na sebestačnosť 

rozumného mysliteľa, teda stále na slobodu poznávajúceho subjektu. To, že je obmedzenie 

slobody rozumom nahliadnuté ako nutné, ešte neznamená, že by bola nejako 

problematizovaná samotná spontaneita rozumom obdarenej bytosti. Levinas chcel 

spochybniť práve túto nedotknuteľnosť primátu slobody (či vôle) spojenej s rozumom. To, 

že sa samotná sloboda považuje, osobitne u novovekých filozofov, za nespochybniteľný 

princíp a právo človeka.219 Ale práve vtedy, keď začneme chápať slobodu ako niečo 

samozrejme nám prináležiace, prestávame si ju vážiť a môžeme byť na najlepšej ceste 

obetovať aj slobodu tých druhých, alebo to dokonca od nich očakávať či vyžadovať.  

 Levinas sa, podobne ako jeho súčasník Isaiah Berlin, osobitne vyhraňuje voči 

takým novodobým filozofiám („od Spinozu po Hegela“), ktoré stotožňujú slobodu 

s vládnucim neosobným rozumom a usilujú sa legitimizovať slobodu jej zaradením do 

nejakého univerzálneho či teleologického poriadku, ktorý svojou božskou racionalitou 

ospravedlňuje sám seba.220  

 
216 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 111. 
217 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 184. 
218 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 196, 231; (s. 158-159, 186). 
219 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 193. 
220 Obaja myslitelia mali podobné životné osudy: boli vychovávaní v rusko-židovskom kultúrnom prostredí v 

Pobaltí a po ukotvení boľševickej moci v Rusku emigrovali na Západ. Tam dostali univerzitné filozofické 
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 V totalite rozumného celku sa síce vyriešila arbitrárnosť slobody, ale v mene 

“slobodného“ pritakania k nevyhnutnému a za cenu podriadenia individuality človeka a 

inakosti druhého do poriadku rozumu či vlády logiky.221 Logiky, ktorá má legitimizovať aj 

vládu v modernom štáte.         

 Keď sa však opomenie, že význam etického nároku na človeka nemôže vychádzať 

zo zákonitej platnosti logiky – hoci by sa transformovala na logiku dialektickú – deformuje 

sa aj sloboda človeka. Totiž ani samotná sloboda reflektujúcej bytosti, ktorá má schopnosť 

si uvedomiť nutnosť obmedzenia každého jednotlivca – ako predpoklad spolunažívania 

v spoločnosti – automaticky nie je ešte slobodou ľudskou. A dokonca sama môže zostať 

slobodou izolovanou. Keďže ľudskou sa nestáva ani skúmaním možností nového založenia 

politického života v pluralitnej spoločnosti, ani formálnym uznaním slobody ostatných ako 

mne rovných, ale až v skúsenosti vzťahu, ktorá je základným predpokladom pre 

fungovanie ostatných spoločenských vzťahov. Vzťah k druhému nie je primárne 

nadobúdaním sebavedomia alebo vzťahom nejakého poznávania, hoci by sa toto poznanie 

týkalo podmienok spoločenského života. Vzťahovať sa k druhému neznamená byť 

v pozícii pracujúceho subjektu alebo diváka-teoretika, ktorý zostáva v odstupe 

nedotknuteľného pozorovateľa, ale znamená sa k druhému priblížiť a s ním hovoriť, hoci 

je to riskantné.   

 

vzdelanie a po Druhej svetovej vojne pomaly rozvinuli svoju filozofickú kariéru. Napriek tomu, že 

reprezentovali odlišné filozofické tradície, je pozoruhodné, že obaja vyjadrili obdobnú kritiku modernej 

európskej filozofie ako myslenia totality, ktoré slobodu jednotlivca podriaďuje nejakému konceptu a jeho 

vnútornej logickej platnosti. Isaiah Berlin sa ako historik ideí pokúsil ukázať, že koncepty politickej slobody 

sa zakladajú na ideách morálnych filozofov, u ktorých je (od Sokrata po Hegela) sloboda obvykle spojená 

s vládou rozumu. Kvôli zneužiteľnosti tejto tézy pre ospravedlňovanie donútenia ostatných pre ich vlastné 

dobro – ktoré zatiaľ nenahliadli – Berlin z pojmu slobody oddelil rovinu moci. Pretože práve moc nad 

indivíduom býva obvykle legitimizovaná nejakou vyššou inštitúciou či inštanciou než je on sám. BERLIN, I. 

Four Essays on Liberty, s. 184; (Čtyři eseje o svobodě, s. 238). Zároveň však aj u Berlina význam slobody 

v užšom slova zmysle – slobody len ako absencie donucovania – predsa len slúži vlastnej moci človeka nad 

sebou a svojím životom.           

 Hoci je sloboda od definovaná len negatívne ako sloboda od neoprávneného vonkajšieho 

zasahovania ostatných – ako voľnosť pre možnosť voľby – je otázne či za takouto prázdnou slobodou, ktorá 

je slobodou „v oblasti, kde môžem byť sám svojím pánom“ nestojí paradoxne tá istá vôľa ako stojí za 

slobodou k. S tým rozdielom, že v prípade tejto tzv. pozitívnej slobody už subjekt odpovedá aj na otázku 

„Ako by bolo dobré s vlastnou slobodou naložiť?“, a preto – implicitne či explicitne – zahŕňa do úvah aj 

ostatných ľudí. Inak povedané, aj záujem o slobodu od je záujmom kvôli slobode k, len ponecháva otázku 

podoby jej realizovania na slobodu každého.        

 Avšak nerešpektujem potom slobodu iných preto, že očakávam, že oni budú súčasne rešpektovať tú 

moju? Zdá sa, že spomínaný koncept slobody sa už vzťahuje na rozvinutú a dlhšie prosperujúci občiansku 

spoločnosť žijúcu v mieri, kde si vzájomne dôverujeme a kde sa väčšina vzťahov odohráva prevažne 

v ekonomickej rovine, kde sa rešpektujeme natoľko, nakoľko sa potrebujeme. Lenže takáto spoločnosť žije aj 

vďaka tým, ktorí si na Berlinovu otázku „Kto je mojím pánom?“ (otázku po slobode k) odpovedali 

“levinasovsky“ a svoje sebaurčenie našli v nejakej službe či povolaní. Ale toto sebaurčenie potom už nie je 

ani len autonómiou v kantovskom zmysle, ani len individuálnou slobodou každého človeka; v oboch 

prípadoch slobodou stále len slobodou v obecnom a abstraktnom zmysle.             
221 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 86-87; (s. 71). 
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 Kľúčovou otázkou po slobode pre Levinasa teda nie je problém jej obmedzenia, ale 

otázka etickej legitimity slobody. Z etického pohľadu je tu vždy niekto, kto má prednosť 

pred mojou slobodou, pretože je tu okrem mňa vždy niekto druhý. Oslovujem ho pán alebo 

pani, pretože v čase stretnutia pre mňa zastupuje za Pána. Pred tvárou Druhého moja 

naivná sloboda zistila, že ponechaná sama na seba je nespravodlivá, a preto sa za seba 

hanbí: „Jde o hanbu, kterou svoboda pociťuje ze sebe samé, když zjišťuje, že v samotném 

svém výkonu je vražedná a uzurpátorská.“222  

 Ale prečo tak silné slová? Neverí Levinas v dobro v každom človeku? Alebo hovorí 

z vlastnej skúsenosti so situáciou vojny? Zdá sa, že Levinas tu myslí na osamotenú 

slobodu, ktorá naopak seba samu považuje za najvyššieho pána. Ak by bola sloboda či 

moja vôľa prvým a posledným princípom, akékoľvek jej obmedzenie by mohlo byť buď 

len dobrovoľné, alebo vynútené inými. A tak aj jej prípadné sebaobmedzenie by bolo 

motivované primárne vlastným záujmom o bezpečnosť ako u Hobbesa, Rousseaua 

a dokonca aj u Hegela. Podľa Levinasa však sloboda nemusí byť len obmedzená (či už 

zvnútra alebo zvonku): to by už predpokladalo nedôveru, že by mohla byť lepšou akou je. 

Inak povedané, vlastnej ľubovôli sa skutočne zriekam až vtedy, keď som schopný 

uprednostniť druhého práve kvôli nemu samému – v prajnosti – aj keby to pre mňa 

neprinášalo žiadne výhody. Nie že by som bol morálne príkladným človekom, sám dobre 

viem, že preferujem skôr vlastnú vôľu, a to aj na úkor iného. Ale už týmto vedomím si 

zachovávam od nej odstup.   

 Morálne vedomie je jednoducho pravda o sebe samom ako o niekom nikdy nie 

spravodlivom. Uspokojenie sa so sebou by znamenalo minutie sa etickému nároku, ktorý je 

vo svojej podstate nárokom nekonečným a obrátenie pozornosti na potencionálne 

nebezpečenstvo, ktoré prichádza od druhých. Obhajovať slobodu – tzn. aj slobodu druhých 

– môže len ten, kto verí v Dobro, ktoré bráni jej zneužitiu tak, že zakladá zodpovednosť, 

ktorá sa týka každého, ale mňa o niečo viac ako tých druhých.223  

 Levinas ale nie je naivný a uvedomuje si, že na poli občianskej slobody už 

nemôžeme očakávať, že všeobecný princíp spravodlivosti a rovnosti bude nahradený 

etickým ideálom. V takom prípade by sloboda bola ľahko zneužiteľná. Zaujímali ho však 

skôr východiská chápania slobody s ohľadom na vzťah k druhému. Z nich sa následne, ako 

 
222 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 194. 
223 Obdobné východisko morálneho uvažovania o človeku, hoci formulované v kontexte iných skúmaní, 

nájdeme u Tomáša Akvinského: „Dobro se samo šíří víc než zlo.“ (Summa Theologiae I, 81, 2; v preklade 

Jana Sokola: Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích, s. 21). 
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ďalej uvedieme, odvíjajú jednak východiska konceptov politickej filozofie a filozofie práva 

– ktoré chápu slobodu už v ohľade na ostatných – a jednak aj celkový prístup k hodnoteniu 

ľudského rozhodovania a konania v normatívnych etických teóriách. Etický ideál je skôr 

životnou praxou vyjadrenou niekedy aj v obyčajnom uvoľnení dverí so slovami: „Až po 

Vás, Pane“.    

 Prečo podľa Levinasa slobodu, ktorá zostáva spontaneitou vôle, nemožno 

legitimizovať ňou samou, ani rozumom – ktorý je stále prejavom slobody človeka v tom 

zmysle, že nezaväzuje eticky, ale len principiálne – možno ozrejmiť ak túto tézu chápeme 

ako odpoveď na Kantov filozofický program. Levinas, na rozdiel od Kanta, zdôrazňuje, že 

morálny život nemôže vychádzať z autonómie – z nespochybniteľného imperatívu rozumu 

– pretože ten nemá plurál, resp. nemá taký plurál, ktorý by bol pluralitou nerovnakých 

osôb. Preto Levinas tvrdí, že subjektivitu a etiku nemožno redukovať na rozum.224 Rozum 

má totiž tendenciu – v mene rovnosti – ohraničiť zodpovednosť na rovnakú, pre všetkých 

prijateľnú mieru. Keď mám hovoriť za seba, musím potom hovoriť za všetkých.    

 U Levinasa naopak etika začína sebakritikou, pretože sloboda sa už nachádza 

v situácii heteronómie.225 Sebakritika predpokladá druhého. Nielenže bol druhý 

predpokladom osamostatnenia človeka, ale práve zodpovednosť za iných umožní, ako 

ďalej ukážeme, jeho novú autonómiu. Ale aj Kantovo etické východisko z autonómie už 

predpokladá alebo implicitne zahŕňa nárok úcty voči všetkým ostatným, ktorým prislúcha 

rovnaká ľudská dôstojnosť.226 Teda predsa len „rozum v pluráli“, ktorého východiskom je 

však stále mnohosť rovnakých ľudských bytostí. A dokonca zahŕňa aj theonómiu. Veď ak 

si morálny zákon sami nevytvárame, ale s údivom ho v sebe už objavujeme, odkiaľ sa 

v nás objavil?        

 Podľa Levinasa etike predchádza etický nárok. A ten sa nemôže zakladať len na 

mojej vôli, nech by mala akékoľvek dobré úmysly alebo vrodené idey. Až morálne 

vedomie zakladá filozofickú reflexiu, ktorú nazývame etikou: „Ospravedlnenie, obsiahnuté 

v pravde, nespočíva na slobode chápanej ako nezávislosť voči každej exteriorite. Tak by 

tomu určite bolo, keby ospravedlnená sloboda mala jednoducho vyjadrovať nevyhnutnosť, 

akú racionálny poriadok vnucuje subjektu.“227 Táto sloboda sa rodí v akejsi etickej 

 
224 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 124. (s. 101). Komparáciu Kanta a Levinasa vypracovala BASTERRA, 

Gabriela. The Subject of Freedom. New York: Fordham Uni Press, 2015. 
225 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 194-195. 
226 SIKORA, O. I. Mezi autonomií a heteronomií: Lévinas a Kant. In Lévinas v konfrontaci, s. 22-23. 
227 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 338; (s. 270). 
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odkázanosti na druhého, ktorý môže byť niekedy v niečom odkázaný práve na mňa 

samého. Keďže je podmienenosťou v etickom zmysle, Levinas druhým dychom vždy 

hovorí o nepodmienenosti, pretože tu ide o vzťah nepodmieneným ničím iným než iným. 

Teda nie je ani kauzalitou, ani sebaurčením slobody, ale naopak jej vyvolením k 

spravodlivosti.           

 Človek takisto nie je prvotne osamoteným indivíduom, akoby druhí k nemu prišli 

až dodatočne, a potom sa s nimi musel nejako vyrovnať či naučiť žiť v mieri. Etika 

nezačína vlastným rozhodnutím sa dospelého človeka pre najvyššie dobro, ale je už 

odpoveďou na dobro, ktoré je vôbec podmienkou slobody. Práve vedomie etického nároku 

a jeho znášanie napriek jeho náročnosti – či dokonca nesplniteľnosti – robí človeka 

dospelým. Ako morálna bytosť nikdy nedospievam k nejakej spokojnej identite či k 

uskutočneniu ríše účelov, pretože čím lepšie si plním povinnosti, tým väčšiu zodpovednosť 

prijímam a o to menej mám práv.228 Inak povedané, morálne konanie par excellence je 

také, ktoré ide nad rámec ľudských povinností a nesie zodpovednosť aj za neočakávané 

následky svojho konania. A etické par excellence, podľa Levinasa, dokonca nebude ani 

vlastné rozhodovanie a konanie, ale skôr znášanie toho, čo nebolo výsledkom mojej vôle – 

trpezlivosť nielen so sebou, ale aj s druhým. Zodpovednosť, akú by si osamotený a 

rozumný tvor sám nezvolil. 

 Sproblematizovanie slobody sa deje práve v reči s inými, ktorá má navyše časovú 

povahu a nemožno sa na ňu vopred úplne pripraviť.229 Prijať druhého znamená nechať ho 

hovoriť, dovoliť mu, aby prerušil moje myslenie a imagináciu. Nie sú to idey či pojmy, ale 

konkrétna osoba, ktorá k nám môže prehovoriť a zasiahnuť nás, a tak nás oslobodiť od 

ľubovôle nášho výkladu a našich predstáv o sebe i druhých.     

 Sloboda sa však musí ospravedlňovať celý život, metafyzická túžba a pravda 

v etickom zmysle  „spočíva v obracaní sa na svoju slobodu s nekonečným nárokom, byť 

voči vlastnej slobode radikálne nezhovievavý. Sloboda sa neospravedlňuje vo vedomí 

istoty, ale v nekonečnom nároku voči sebe, prekračovaním každého dobrého svedomia. 

 
228  Tam., p. 274; (s. 220). 
229 Bernhard Casper pripomína, že etika nie je bezčasovou schopnosťou človeka učiniť zadosť princípom 

jednania. Už novokantovec Hermann Cohen – na ktorého nadviazali Rosenzweig i Levinas – „právem 

poukazoval na to, že etika čisté vůle (jakožto čisté lidské schopnosti) dosahuje sice k dobru v obecném 

smyslu, avšak ne už – právě proto, že musí generalizovat – k fenoménům dějinného zla, faktické viny, nebo i 

lítosti a obrácení. Pojímá člověka jenom jako individuum nějaké veškerosti, nikoli jako jednotlivce, který je v 

určitém konkrétně žitém vztahu k jinému jednotlivci jakožto druhému. (Srov. Cohen, H. Die Religion der 

Vernunft aus den Quellen des Judentums. 2.vyd. Köln, 1959. s. 17-18, 167-168).“ CASPER, B. Pravda 

a svoboda. In Teologické texty 2004, roč.15, č.3, s. 93. 

https://www.teologicketexty.cz/casopis/autori/autor/Casper-Bernhard.html
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-3/Verici-veda
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Ale tento nekonečný nárok voči sebe – práve preto, že spochybňuje moju slobodu – ma 

stavia a udržiava v situácii, v ktorej nie som sám, v ktorej som súdený.“230 Otras 

sebaistoty, ktorý zažíva človek pri stretnutí s druhým, Levinas nazýva znepokojením 

(inquiétude). Je rozhodením subjektu, prevrátením intencionality ako poriadku myslenia. 

Tu nejde len o nespokojnosť myslenia so svojím slovným vyjadrením, “filozofickým 

výkonom“ či jeho spoločenskou odozvou, ale o nespokojnosť mysliteľa so sebou samým 

ako človekom. Inak povedané, človek myslí a rozvíja svoje kognitívne predpoklady 

najväčšmi vtedy, keď si ctí a uvedomuje svojbytnosť roviny druhého, vo vzťahu 

ku ktorému už sám nie je len vedomím pre seba.      

 Byť v pravde neznamená len neustále prehlbovať porozumenie veciam, odkrývať 

vlastné myšlienkové zjednodušenia a zotrvávať v nespokojnosti s vlastným filozofickým 

vyjadrením, ktoré súčasne predsa len poskytuje aj istú satisfakciu sebavedomia. Byť 

v pravde znamená zostávať v nespokojnosti so sebou samým v doslovnom zmysle. Teda 

nielen s vlastnou (ne)erudovanosťou, čo je prejavom myšlienkovej poctivosti, ale 

v nespokojnosti so sebou samým ako s človekom, v nespokojnosti, ktorá nie je 

nespokojnosťou vlastných predstáv o sebe samom, ani len nepokojnosťou duše “žijúcej 

filozoficky“.           

 Ak je idea nekonečna učením, ktoré predchádza reflexii, tak zakladá myslenie, 

ktoré je samostatné paradoxne práve preto, že sa neobnovuje samo zo seba. Sebakritika 

potom nie je len výrazom vzdelania, výnimočnej intelektuálnej bystrosti a schopnosti 

v myslení prepájať rôzne pojmové rozlíšenia, ale niečím, čo sa deje ako vedomie vlastnej 

nedostatočnosti. Nie je však ani chybou či omylom myslenia, ani len uvedomením si aktu 

vlastného zlyhania, ale spočíva najprv v nemožnosti sa ukryť pred druhým. Tým, že tvár 

zakladá blízkosť, prebúdza myslenie a odstup: „Riadi myslenie, ktoré je pôvodnejšie a 

bdelejšie ako poznanie a skúsenosť.“231  

 Vedomie mravnej nehodnosti tak nie je pravdou o sebe samom v zmysle 

podriadenia sa poznanej skutočnosti, ale podriadením sa Druhému (idei Dokonalého). Tá 

ale nie je len mysleným Nekonečnom, ale skúsenosťou tváre (v ne-epistemologickom 

zmysle): nemožnosťou sa ukryť pred trápením druhého človeka. Keďže sa pred ním 

začínam pýtať či je výkon mojej spontánnej slobody spravodlivý, zároveň si uvedomujem, 

že sám seba ospravedlniť nemôžem: „Sloboda, ktorá je schopná sa za seba samu hanbiť, 

 
230 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 339-340; (s. 271). 
231 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 311. 
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zakladá pravdu (a pravda sa teda nededukuje z pravdy (fakticity, J.H.). Druhý nie je 

prvotne faktom, nie je prekážkou, nehrozí mi smrťou. Túžim po ňom vo svojom 

ostychu.“232 Hanbiť sa za svoju slobodu tu neznamená len uznať či pričítať si morálnu 

zodpovednosť za vlastné zlyhania. Merať sa dokonalosťou Nekonečna znamená túžiť po 

Dobre.       

 Vo svojich neskorších dielach Levinas hovorí o prítomnosti Nekonečna v jeho 

neprítomnosti ako o stope (trace) či záhade (énigme). Vyhýba sa tak jeho tematizovaniu, 

ktoré nemôže nebyť neadekvátne. „Stopa absolútne Iného“ nie je úmyselne zanechaným 

odkazom Nekonečna, ale naopak poukazuje na jeho neprítomnosť v stope. Stopa je stopou 

(v) blízkosti druhého. Prítomnosť Nekonečna tak Levinas spája výhradne s druhým 

človekom, nie so svetom. Nekonečno ku mne prehovára skrze tvár druhého, akoby svojou 

neprítomnosťou vytváralo priestor a čas pre vzťah k druhému.233 A tak hoci ku mne Druhý 

prichádza cez druhého, som to nakoniec ja, kto bude pred druhým zastupovať za Druhého. 

K nekonečnej zodpovednosti a k jej vzťahu so slobodou sa vrátime v poslednej časti práce. 

   

2.7 Idea stvorenia a investitúra slobody 
 

Základné Levinasovo rozlíšenie medzi tým istým a iným tak nevychádza len 

z nedotknuteľnosti druhého slobody, z jeho vlastného prežívania času a jeho vlastnej smrti, 

ale práve z idey Nekonečna ako idey absolútne Iného, ktorá je v ňom prítomná. Ten istý 

(subjekt) a Iný (Nekonečno) sú vďaka druhému vo vzťahu a zároveň zostávajú úplne 

oddelení.234 Nie sú a nemôžu byť časťami jedného celku, bez ktorého by každý bol 

neúplný. Oddelenosť, ktorá je prelomením účasti na akejkoľvek totalite, je odvodená 

z idey Nekonečna.            

Práve separáciu bytosti a Nekonečna vyjadruje aj druhá pre Levinasa zásadná 

metafyzická idea: idea stvorenia. Nekonečno predchádza bytiu. Biblická idea stvorenia 

priniesla nové a rozdielne ponímanie sveta, života, človeka a ľudstva než grécka filozofia. 

 
232 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 81-82; (s. 67-68). 
233 Levinasov prístup sa podľa viacerých podobá postupu negatívnej teológie. (SIROVÁTKA, J. IV. 

Asymetrie versus symetrie: Emmanuel Lévinas a Martin Buber. In Lévinas v konfrontaci, s. 88, 92). On sám 

to však odmietal s poukazom na to, že stopa Nekonečna odkazuje na pozitívny význam predvolania do 

zodpovednosti ako substitúcie, nie na významy nadobudnuté negáciou konečnosti. (LEVINAS, E. Autrement 

qu’être ou au-delà de l’essence,  p. 14, 115). Levinas pripomínal, že v takom prípade už nejde o logos a jeho 

hranice (v oboch jeho významoch: rozumu i jazyka). Inak by šlo len o ateizmus myslenia. (LEVINAS, E. Boh 

prichádza v idei, s. 311). Domnievame sa preto, že význam toho au-delà u Levinasa poukazuje práve na 

bezhraničnosť Dobra, ktoré nezdôrazňuje svoju dobrotu, pretože si všíma obdarovaného, ktorému sa dáva. 
234 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 104; (s. 86). 
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Primárne vyjadruje tézu o mnohosti stvoreného ako o dobrom poriadku, kde nie je 

spočiatku miesto pre násilie. Je vyjadrením dobroty Dobra, ktoré je pred časom bytia a za 

hranicami bytia. Preto Levinas chápe oddelenosť primárne pozitívne ako predpoklad 

vzťahu, nie ako úpadok či nedostatok, ktorý by myslenie muselo prekonať nejakou 

filozofiou jednoty (napr. spinozizmus) či filozofiou splynutia všetkého bytia, blízkou 

orientálnym náukám. Separácia je podstatným východiskom a predpokladom vzťahu ako 

zodpovednosti za druhého. Prekážkou vzťahu sa stáva niečo iné: žiadostivosť osamoteného 

a do svojich predstáv a záujmov zahľadeného bytia – vydeľovanie sa.   

Levinas hovorí o stvorení z ničoho ako o „minulosti staršej než každá pamätná 

minulosť“ alebo o „pasivite pasívnejšej než každá pasivita“. Stvorenie je diachróniou, 

pretože vyjadruje význam, ktorý je pred akýmkoľvek kontextom a diskurzom, taký zmysel, 

ktorý je nereprezentovateľný a spätne nevysledovateľný: „To, čo je povolané k bytiu, 

odpovedá na apel, ktorý nemohlo dosiahnuť, keďže, vzniknuté z ničoho, poslúchlo pred 

porozumením príkazu.“235         

Stvorenie samotného sveta ex nihilo znamená, že svet nebol nevyhnutný a matéria 

nie je arché, a preto sú všetky súcna oddelené od Stvoriteľa. Separácia Nekonečna a 

človeka – ako osobitnej súčasti stvorenia – je dôležitým východiskom, pretože znamená 

 
235 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 145. Rémi Brague pripomína, že v prvom 

biblickom prikázaní z knihy Genesis „Budiž! (...) jde o něco, co hebrejská gramatika označuje jako 

„rozkazovací“ (jussif) způsob. Imperativ ve vlastním smyslu je tu vyloučen, protože ještě není někdo nebo 

něco, kdo (co) by tento příkaz mohl, mohlo vykonat.“ (BRAGUE, R. Podstata člověka, s. 165). Avšak na 

rozdiel od Bragua, ktorý považuje za predmet prikázania samo bytie ako možnosť, ktorá sa uskutočňuje v 

konaní dobra. K čomu mu ale chýbajú prostriedky, a preto predpokladá príkaz Dobra, jedine ktoré môže 

legitimovať jeho existenciu. (Tam., s. 174). Levinas by zrejme nepovažoval za nutné myslieť povolanie 

človeka k dobru z akéhosi nedostatku vlastného bytia človeka. Naopak, u neho je to práve plnosť bytia ako 

vôle žiť, ktorej sebestačnosť dáva možnosť myslieť vzťah, kde odpoveď nebude motivovaná nejakou 

chýbajúcou seba-aktualizáciou alebo hľadaním najrozumnejšieho jednania. Odpoveď dokonca môže 

znamenať aj zrieknutie sa vlastných bytostných možností, bez toho, že by bytosť musela mať vopred 

zdôvodnený zmysel takého nároku. U oboch autorov je metafyzika etikou, ale nie v rovnakom zmysle. 

Brague stvorenie spája s chápaním bytia v klasickej gréckej filozofii a aj Stvoriteľa pokladá za 

nasledovaniahodné Bytie. Kým u Bragua je dobro jednotou bytia (Sein) a povinnosti (Sollen): „Buď tým, 

kým máš byť“, pretože stvorenie je nutne dobré a byť znamená konať dobre. (Tam. s. 175-177). U Levinasa 

dobrota nesleduje naplnenie účelu vrcholnej aktualizácie vlastného bytia – hoci takisto vychádza z Dobra –, 

ale je odpoveďou na nekonečné Dobro, ktoré dobrotu nenaplňuje, ale ďalej vzbudzuje. Pričom etická 

povinnosť nevychádza z môjho bytia, akoby už v sebe malo spomenutý príkaz, ale prichádza od druhého, kto 

ma zaväzuje k odpovedi. Kým u Bragua mám povinnosť konať dobro kvôli vlastnému bytiu, ktoré nemožno 

plne rozvinúť iným spôsobom, keďže etika prikazuje vernosť podmienkam vlastnej existencie. (Tam., s.179). 

U Levinasa sa nezodpovedám požiadavkám bytia, ale niekomu inému, kto mi dôveruje.    

 Teda ak Brague hovoril na začiatku o príkaze „Buď“ ako o príkaze vyslovenom predtým, než by tu 

bol niekto, kto by ho mohol vykonať, môže byť jadrom tohto príkazu bytie chápané v zmysle „buď tak, ako 

máš byť“? Neznamenalo by to, že človek dostane svoje bytie vlastne až vtedy, keď bude dobrým? Bol by 

potom sám Stvoriteľ skutočne Dobrom, keby svoju dobrotu prejavoval pod podmienkou? Zdá sa, že 

Levinasovo heteronomické východisko etiky, ktoré budeme ďalej rozvíjať, umožňuje slobodu človeka, ktorej 

zmysel nie je vyčerpaný konceptom autonómie, kde sloboda začína i končí vlastnou možnosťou bytia. 

Pretože predpokladá „zmysel, ktorý sa nemeria bytím či nebytím, bytie sa naopak určuje vychádzajúc zo 

zmyslu.“ (Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 166).                                                    
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relačnú nedeterminovanosť: obe strany si ponechávajú nezávislosť, teda nesplývajú 

v žiadnom systéme nevyhnutných väzieb. Vzťah bude spájať členov, ktorí sa nepotrebujú. 

Vzťah nezaložený na nedostatku či žiadostivosti, ale túžba, ktorá sa deje ako reč. Táto 

separácia stvorenej bytosti vzhľadom k Nekonečnu, umožňuje utvorenie vzťahu 

k druhému, myslenie i vlastnú vôľu v plnom zmysle, teda znamená slobodu. Dobro 

Nekonečna Levinas nazýva paradoxom stvorenia, pretože „Nekonečno pripúšťa bytie 

mimo seba, ktoré nezahrňuje.“236 Nekonečno svojím stiahnutím sa ponecháva miesto pre 

oddelenú bytosť. Len stvorená bytosť (charakterizovaná vlastnou vôľou a psychikou) môže 

byť plne slobodná či bez-božná, „schopná ateizmu“.237    

Myšlienka stvorenia tak podľa Levinasa vyjadruje pozitivitu mnohosti, podmienku 

slobody a dokonca aj možnosť samotnej filozofie. A to vďaka sebakritike: „Filozofovať 

znamená vrátiť sa pred slobodu, odkryť investitúru, ktorá oslobodzuje slobodu od 

arbitrárnosti. Vedenie ako kritika, ako návrat pred slobodu, sa môže objaviť len u bytosti, 

ktorá má pôvod pred vlastným pôvodom – ktorá je stvorená.“238 Bytosti, ktorá má štatút 

slobodného tvora, ktorý si ide za svojím – kráča vpred – no zároveň je schopný nechať sa 

vystaviť kritike, teda vrátiť sa pred vlastnú spontaneitu a pýtať sa na ňu. Tvor je jednotou 

týchto slobôd: „Zázrak stvorenia nespočíva len v tom byť stvorením ex nihilo, ale v tom, 

že vedie k bytosti schopnej prijať zjavenie, naučiť sa, že je stvorená, a tak sa postaviť do 

otázky. Zázrak stvorenia spočíva v stvorení morálnej bytosti.“ Byť morálnou bytosťou 

však neznamená slepo veriť či skúsiť skočiť do neznáma. Morálne vedomie „predpokladá 

ateizmus, ale zároveň aj to za ateizmom – hanbu za arbitrárnosť slobody, ktorá ho 

konštituuje.“239 Je prekročením seba samého. No nie preto, že by bolo poznaním Druhého 

alebo naopak vedením o jeho nepoznateľnosti, ale preto, že pred Ním – teda pred tvárou 

druhého – stojím v pravde o sebe samom, či skôr som sebou samým, pretože musím 

 
236 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 106; (s. 87). 
237 „Je zaiste veľkou slávou stvoriteľa, že postavil na nohy bytosť schopnú ateizmu, bytosť, ktorá má 

nezávislý pohľad i reč a je u seba doma, bez toho, že by bola causa sui. Bytosť, ktorú nazývame vôľou. (...) 

Psychikou ako možnosťou (takéhoto bytia).“ (LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 52; (s. 43)). Keď Levinas 

nazýva človeka bytosťou ateistickou, hovorí stále o eticky neutrálnom význame oddelenia či ne-participácii 

na Bohu, a to ako o predpoklade ich možného vzťahu. Ten môže mať rôzne vyjadrenia: negatívne 

vymedzenie sa voči Nemu, ľahostajnosť, hľadanie i vzťahovanie sa náboženskou vierou, teda vernosť. Viera 

však už predpokladá etiku. Zrelý vzťah viery Levinas nazýva v Difficile liberté ťažkou slobodou dospelej 

osoby, ktorá musí čeliť pochybnostiam a nezodpovedaným otázkam, čím sa „očisťuje od nánosov“ 

mýtických obrazov i vlastných falošných predstáv o Ňom. Levinas ale nepovažuje náboženskú vieru za 

podmienku etiky! Tou je etický nárok, ktorý prichádza s tvárou druhého človeka, s ktorou môže mať 

skúsenosť každý človek, bez ohľadu na jeho náboženské základy či presvedčenie. Ale otáznym zostáva či je 

bez viery vôbec možné myslieť, tobôž prijať neprijateľný nárok zodpovednosti, etický nárok v takom 

absolútnom a krajnom význame, v akom ho Levinas vyjadril zvlášť vo vrcholnej tvorbe.  
238 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 83; (s. 69). 
239 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 88; (s. 73). 
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odpovedať za seba samého. Ak je Ja skutočne plnou slobodou, tak podľa Levinasa nemôže 

byť založené sebou samým. V poslednej kapitole sa k tejto téze vrátime. Levinas je teda 

presvedčený, že idea stvorenia nie je len teologickou tézou, ale možno k nej prísť 

vychádzajúc zo skúsenosti tváre, ktorej výraz je zmyslom absolútne nezávislým od 

všetkého mne známeho: „Stvorenie je faktom, že inteligibilita ma predchádza. Je absolútne 

protikladné pojmu Geworfenheit.“240          

 To, že Levinas vo svojich úvahách predsa len vychádza práve z rozprávaní 

o stvorení podľa knihy Genesis je zrejmé, keď hovorí o tzv. sabbatovej existencii. Tá je 

slobodou neobmedzenou bytím, pretože vyjadruje slobodu človeka ako bytosti, ktorej život 

sa neodvíja len podľa princípu uspokojovania vlastných životných potrieb. Siedmy deň je 

prerušením rytmu každodenného obstarávania, ale zároveň aj vyjdením z režimu 

ustarosteného bytia. Vyjadruje sa tu náboženskosť a socialita človeka ako bytosti, ktorá 

slávi a stretáva sa s druhými a s Druhým pre samotné spoločenstvo, z túžby po vzťahu. 

Stvorená bytosť ako „závislá bytosť ťaží z tejto výnimočnej závislosti, z tohto vzťahu, 

samu svoju nezávislosť, svoju exterioritu voči systému.“241 Tým, že Levinas zdôrazňuje vo 

vzťahu oddelenosť toho istého a iného, vyjadruje, že je možné brať vážne súčasne aj 

inakosť druhého, aj svojbytnosť mňa samého – a tak aj samotný vzťah – bez toho, že by sa 

navzájom popierali či umenšovali. Vzťah tvárou v tvár je „teda závislosťou, ktorá zároveň 

udržiava nezávislosť.“242 Vzťahom, ktorý sa nikdy nestane definitívnym vzťahom, ale 

zostáva otvoreným časom hovorenia, kedy stále môžem odpovedať.   

Levinasovo myslenie tak nie je v základe ani dualistické, ani dialektické na spôsob 

vývojovej štruktúry u Hegela. Nie je ani dyadické či triadické v tom zmysle, že by sa 

jednalo o vzťah ako o systém tvorený z dvoch či troch princípov. Domnievame sa teda, že 

predstavuje originálnu alternatívu myslenia vzťahovosti na podklade diferencie ako 

svojbytnosti a jedinečnosti. Takej vzťahovosti, ktorú však nemusíme chápať ako úplné 

vylúčenie možnosti akejkoľvek jednoty (samozrejme v prípade, že nemá povahu myslenej 

totality oboch).         

Ak Levinas zdôrazňuje, že vzťah už predpokladá udržanie slobody jednotlivých 

členov, tak ide o vzťah, ktorý je tvorený primárne nie tým spoločným, ale tým 

nerovnakým. Ak by sme takýto vzťah predsa len chceli nazvať jednotou, tak takou, ktorá 

nie je jednotou ani logických schém, ani participáciou na jazyku, ale – práve vďaka 

 
240 LEVINAS, E. Liberté et commandement, s. 271. 
241 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 108; (s. 88). 
242 Tam., p. 88; (s. 72). 
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nezameniteľnosti a nenahraditeľnosti členov – blízkosťou jedinečných či nikdy sa 

nekončiacim spájaním. „V mezilidském vztahu nejde o to, myslet společně sebe a druhého, 

ale stát tváří v tvář. Skutečná jednota či skutečné spojení není spojení v syntéze.“243 Nie je 

nejakou nutnou jednotou, ale „nadbytkom bratstva“, veľkosťou nesamozrejmého vzťahu, 

kde nie je zrušená mnohosť a kde kontakt nie je naplnením nedostatku, ale výsledkom 

čistej túžby po druhom, ktorá je neuspokojiteľná preto, že nehľadá vlastné uspokojenie, ale 

prítomnosť druhého pre neho samého: „Konkrétno Dobra je hodnotou druhého človeka.“244 

Preto aj výlučný etický vzťah – vzťah, v ktorom nejde primárne o vzťah či o to medzi, ale 

o samotného druhého – zostáva stále nehotovým, ako sme ukázali na rozbore reči. A preto 

môže zostať v otvorenosti aj pre tretieho, ako to Levinas ukazuje napr. pri “fenoméne“ 

plodnosti či na vzťahu muža a ženy.       

 Človek si nezvolil vlastnú existenciu, nie je príčinou seba samého, no ani nebol do 

sveta vrhnutý. Ale bol zrodený ako nový život. Bol niekým splodený a narodil sa. Zrodenie 

vyjadruje, že nezávislosť či konečnú slobodu človeka nemožno chápať ani v kauzalite, ani 

len z konečnosti vlastného bytia. Človeku je vlastná vôľa, ktorá nemá kauzálny počiatok, 

ale povstala, ako sme ukázali, už v slasti a rozvinula sa pohybom a prácou telesnej bytosti 

niekde doma. Vďaka časovosti človeka, ktorého vôľa sa vzpiera smrti a žije v odklade, 

môžeme nanovo porozumieť jeho slobode. Tá je slobodou časovej bytosti ako „bytosti, 

ktorá je od inej súčasne nezávislá, a jednako sa jej ponúka.“245 Ani pojem stvorenia 

nevyjadruje kauzálny pôvod: „Sloboda, ktorá sa vzťahuje k šťastiu, ktorá je utvorená zo 

šťastia, je tak zlučiteľná s bytosťou, ktorá nie je causa sui, ale je stvorená.“246 Ale ak je 

bytosť zároveň stvorená Stvoriteľom, znamená to, že je úplne novým ja.247 A nielen 

spoločnou kópiou rodičov a ďalším exemplárom druhu. Zdá sa, že podľa Levinasa by sme 

bez stvorenia nemohli naplno rešpektovať samotné ja ako skutočne samostatnú časovú 

bytosť, individualitu, ktorá tu byť vôbec nemusela.        

Idea stvorenia je tak pre Levinasa ďalším podstatným východiskom pre etické 

uvažovanie. Je otázne, či etiku možno založiť len na slobode rozumnej bytosti schopnej 

jednotlivé situácie samostatne vyhodnotiť a dobre sa rozhodnúť, alebo na morálke 

spoločensky stanovených noriem – ktoré človeku napovedajú ako sa má a ako sa nesmie 

správať –, pretože oba póly morálky už predpokladajú, že človek sa už nachádza 

 
243 LEVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 206.  
244 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 292. 
245 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 247; (s. 199-200). 
246 Tam., p. 157-158; (s. 128). 
247 Tam., p. 124; (s. 101). 
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v etických vzťahoch s druhými a že jeho sloboda nie je samozrejmá. „Vyprávění o stvoření 

je přece jen pro spravedlivý život nezbytné: kdyby země nebyla člověku dána, ale pouze se 

jí chopil, vlastnil by ji pouze jako zloděj. Spontánní a naivní vlastnictví nelze ospravedlnit 

jeho spontaneitou.“248 Ale ak bol človek slobodou poverený, mení to celkové východisko 

jeho života. Morálny život začína podľa Levinasa tzv. investitúrou slobody.   

Investitúra znamená vymenovanie do úradu a udelenie určitej funkcie. V európskej 

kultúrnej histórii je tento termín spojený s uvedením vazala do držby kráľovho majetku a 

s menovaním biskupa. Tieto slávnostné akty bolo vyjadrené ošatením a uskutočnené 

performatívnym prednesom a gestami. Išlo o poverenie a zaviazanie vybranej osoby do 

služby. Tá dostala splnomocnenie slobodne užívať majetok a zvláštne privilégia. Práve 

majetok či panstvo bolo oddávna podmienkou nezávislosti, a tak hlavným znakom 

slobodného človeka, pre ktorého však znamenalo aj omnoho väčšiu zodpovednosť, pretože 

zodpovednosť za majetok znamená zároveň zodpovednosť za životy mnohých ďalších. 

Keď Levinas hovorí o investitúre, zdôrazňuje privilégium, aké sa človeku popri 

slobode dostalo. Slobodu, ktorú človek nemá sám od seba a pre seba. Pretože v plnom 

zmysle je mu daná až vtedy, keď je poverený nejakým záväzkom (napr. správou majetku). 

Zaviazanie sa nie je pre obdarovaného zotročením, ale naopak povýšením, poctou a 

povolaním. Tým, že do mňa niekto druhý vkladá svoju dôveru, riskuje, no verí, že budem 

za to zverené zodpovedať. Niekto so mnou skutočne ráta a berie ma vážne. Len rovina 

vzťahu – v ktorom ma iní potrebujú viac, ako ja ich – mi dáva nazrieť, že moje práva sú 

primárne moje povinnosti voči druhým. Vyjadrujú, že sa so mnou, ako s človekom, počíta. 

Levinas tak odpovedá svojmu súčasníkovi Sartrovi: „Existence není odsouzena ke 

svobodě, nýbrž je jakožto svoboda souzena a pověřena. Svoboda se nemůže prezentovat 

v holé nahotě. Tato investitura svobody tvoří samotný morální život.“249 Druhý ma v mojej 

slobode ustanovuje, poveruje moju slobodu nejakým konkrétnym záväzkom. V tom bude 

Levinas, ako ďalej uvidíme, hľadať jedinečnosť každého človeka.    

Ľudská bytosť nie je „odsúdená k slobode“ aj preto, že existencia nemá svoj pôvod 

v sebe, nie je si sama svojou príčinou a voľbou.250 Akúsi tendenciu tzv. existencialistov 

 
248 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 194. 
249 Tam., s. 194. 
250 Sartre sám zdôraznil, že k svojej koncepcii dospel odmietnutím existencie Boha. Človek je opustenou 

a osamotenou bytosťou, ktorá sa nemôže o nič oprieť. Vo faktickej skutočnosti je ponechaný na seba samého, 

z čoho plynie jeho ničím iným nepodmienená sloboda voľby. Len fakticitou existencie. (SARTRE, J.-P.: 

Existencialismus je humanismus, s. 22). Aj keď sa v istých aspektoch, témach, ako aj v expresivite 

vyjadrovania, Sartre skutočne podobá Levinasovi, zdá sa, že zodpovednosť za slobodu je u neho skôr 

prežívaním ťarchy rozhodovania v hraničných situáciách (napr. vo vojne) ako morálnym vedomím, pričom 
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hľadať najvyššie možnosti človeka v krajných rozpoloženiach kritizuje Ricœur: „Považuji 

za úplný omyl spojovat zkušenost svobody se závratí a strachem. Zkušenost vykonávané 

svobody je prosta úzkosti. Jen pod podmínkou hlubokého narušení (…) nabývá tato 

zkušenost dramatické podoby, kterou jí současná literatura často přisuzuje.“251 Satirický 

obraz modernej meštiackej filozofie úzkosti ponúka sám Levinas: „Můžeme si myslet, že 

autentický čas je původně extází, ale koupíme si hodinky; i když je existence holá, musíme 

být v rámci možností slušně oblečeni. A když píšeme knihu o úzkosti, píšeme ji pro 

někoho, podstupujeme všechny kroky, které dělí redigování od publikování, a občas se 

chováme jako obchodník s úzkostí. Na svou poslední cestu se odsouzený na smrt upraví, 

přijme poslední cigaretu a před svou salvou pronese výmluvná slova.“252 Pričom kritiku 

dekadentnej spoločnosti – v protiklade k vlastnému vnútornému prežívaniu – Levinas 

považuje za prejav ospravedlňovania si samoty či zvláštneho hovenia si filozofov-

spisovateľov v samote, z ktorej by ich mohli vytrhnúť práve iní ľudia a ich každodenné 

(ne)autentické starosti. 

Levinas sa zdá bližší skôr Jaspersovi, ktorý tvrdí, že som slobodný, pretože mi moja 

sloboda bola daná. Nie som sám sebou len vo svojom rozhodnutí. Vo svojej existencii ako 

vlastnej možnosti som si darovaný transcendenciou.253 „Sloboda nemá svoje bytie v sebe, 

ale skôr, čím sa rozhodnejšie stáva sebavedomou, tým viac vie o sebe ako o sebe-darovanej 

slobode, o tom že sloboda sa k sebe môže nedostať. A preto ukazuje k Transcendencii ako 

svojmu pôvodu.“254 Znovu sa nám ukazuje dôležitosť metafyzických východísk pre 

celkové pochopenie človeka a jeho slobody u jednotlivých autorov. Problematizácia 

vlastnej slobody bude hrať u Levinasa kľúčovú rolu aj v chápaní človeka ako nehotovej 

subjektivity. Takáto sebakritika je blízka Jaspersovej existenciálnej komunikácii a 

požiadavke po sebapresvetľovaní: čestnému postoju človeka, ktorý sa nevyhovára a 

nehľadá vinu u druhých, ale objasňuje v nej seba samého.255 Len takto môže totiž zostať 

pravdivou existenciou. 

 

 

toto bremeno ešte sťažujú rôzne očakávania druhých a požiadavky spoločnosti, ktorým nevie jedinec 

vyhovieť. Pred druhými sa nielenže hanbí za seba samého a svoju ľubovôľu, ale prežíva pred nimi strach a 

úzkosť z ich pohľadu. Druhý je u Sartra primárne ten, kým som videný, pred kým sa hanbím a chcem sa 

ukryť. (SARTRE, J.-P.: Bytí a nicota, s. 314-318). Predsa sa však môže človek tomu všetkému postaviť tým, 

že zaujme rozhodný postoj a svojím angažovaním dá všetkým ostatným príklad vlastného projektu, nech už 

bude akýkoľvek.   . 
251 RICŒUR, P. Filosofie vůle I, s. 76. 
252 LEVINAS, E. Čas a jiné, s. 72, 73. 
253 JASPERS, K. Filosofická víra, s. 42. 
254 JASPERS, K. "Reply to My Critics". In The Philosophy of Karl Jaspers, s. 780.  
255 JASPERS, K. Otázka viny, s. 101. 
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2.8 Filozofia vychádzajúca z múdrosti lásky 

  

Videli sme, že človek ako oddelená bytosť nemusí hľadať pôvod a oprávnenie vlastnej 

slobody v sebe samom. Sebaistota vše-poznávajúceho bola otrasená a spochybnená 

druhým, ktorý je síce netematizovateľný, ale možno s ním hovoriť. Bytosť, ktorá má status 

tvora, je bytosťou, ktorá sa vracia pred vlastnú podmienku a spoznáva, že jej sloboda 

prichádza od Druhého. Sloboda stvorenej bytosti nie je samozrejmou slobodou. Takto sme 

sa znovu vrátili k otázke zo začiatku kapitoly: k sebakritike ako predpokladu filozofie. 

 Isteže sám Levinas zjednodušoval, keď v Totalite a nekonečno hodil západnú 

filozofickú tradíciu do jedného vreca a filozofiu od Sokrata po Heideggera označil za 

egológiu.256 Na druhej strane jeho kritika priniesla podstatné rozlíšenia a nemožno ju 

zjednodušene označiť za moralizujúce odsúdenie takého myslenia, ktoré malo vyústiť do 

Druhej svetovej vojny,257 pretože je zároveň pokusom myslieť inak a nanovo, ale aj 

naďalej, a tak vlastne zostať verný najlepšej tradícii filozofie.     

 Prvá filozofia nemá byť len kritikou nepravdivého poznania či neadekvátneho 

porozumenia, ale aj kritikou samotného výkonu slobody poznávajúceho. Teda položením 

otázky pravdy ako spravodlivosti. Spravodlivosť je podmienkou takého vedenia, ktoré nie 

je len koreláciou noésis s noémou, ale pravdou o sebe samom.258 Úlohou filozofie ako 

kritického vedenia je vystaviť kritike aj spontaneitu vlastnej slobody, ktorá – ponechaná na 

seba samu – zostáva nespútanou arbitrárnosťou limitovanou len vlastnou dobrou vôľou. 

Preto sa Levinas pokúsil vrátiť pred ňu, akoby spätne vysledovať jej pôvod, či dokonca, 

„preniknúť pred vlastnú podmienenosť“.259 Len slobodný a bez-božný tvor – teda bytosť 

stvorená – je schopná preniknúť až k vlastnej situácii a tým akoby prekročiť jej 

podmienenosť. Táto možnosť vrátiť sa pred slobodu je sebakritikou v doslovnou zmysle. 

Už nejde len o problém reflexie vlastného poznávania, ale pýtanie sa na samo 

východiskové postavenie človeka ako slobody pýtajúceho sa. Zostať v otázke znamená 

vzťahovať sa k tomu, čo je neobsiahnuteľné v očakávanej odpovedi, a tak odpovedať za 

seba. „Nie je to situácia, v ktorej sa kladie otázka; je to otázka, ktorá zachváti vás: vy sami 

ste spochybnení.“260          

 
256 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 33-34; (s. 28-29).  
257 MATĚJČKOVÁ, T. Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla. In Reflexe, 2019, r. 56, č. 1, s.183. 
258 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 89; (s. 73-74). 
259 Tam., p. 83; (s. 69). 
260 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 191. 
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 Levinas takto prevrátil pohyb myslenia, ktoré sa obyčajne zameriava buď na 

predmety, ktorých význam označuje, ale na vlastnú situovanosť. Ak chceme ísť pred 

vlastnú slobodu, „preniknúť pred vlastnú podmienku“, znamená to, že nemôžeme naďalej 

v otázke človeka – spolu s tradíciou teórie poznania – zostať pri poznávaní spôsobu jeho 

poznávania, a tak redukovať ľudskú bytosť na bytosť poznávajúcu. Človek ako taký môže 

byť témou poznania, ale nie v jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Tá bude podľa Levinasa 

takou slobodou, ktorá nie je ani vlastnou vôľou, ani slobodou myslenia: „Stotožňovať 

problém základu s objektívnym poznaním poznania znamená už vopred sa nazdávať, že 

sloboda sa môže zakladať len na sebe samej. Sloboda ako – určovanie Iného tým Istým – 

by tu bola samotným pohybom reprezentácie a jej evidencie.“261 Levinas tak nepokračoval 

v pôvodnom Husserlovom fenomenologickom snažení, pretože pravdu nechápe ako 

poznávanú danosť veci, ale predovšetkým ako spravodlivosť. Pokúsil sa ísť za hranice 

poznania spôsobu vnímania a myslenia – vedenia, ktoré samo ešte k ničomu nezaväzuje. 

Ak budeme meradlo konania hľadať v slobode samej, ako odpovieme na kľúčovú otázku 

súčasného ľudstva: Čo si počať s našimi poznatkami a možnosťami?262     

 Filozofia, ktorá má nájsť svoje ospravedlnenie, musí podľa Levinasa dať znovu do 

popredia etiku, teda sebakritiku: „Vedenie, ktorého podstata je kritická, nie je možné 

redukovať na objektívne poznanie. Vedie k Druhému. Prijať Druhého znamená klásť do 

otázky moju slobodu.“263 Druhý svojou prítomnosťou prevracia pohyb tematizujúceho 

vedomia, otriasa podmienkou vedenia. Moju existenciu viac nemožno redukovať na čistú 

skúsenosť cogito. Evidencia prítomného myslenia by zostala ničím nepodmienená, a tak sa 

vymykala kritike. Podmienkou existencie je však Druhý, ktorý ju prebúdza tým, že ju 

privádza do pochybnosti. Mravné vedomie nie je aktom vedomia, ale „hanbou za seba 

samu, akú zakúša sloboda.“264           

 Filozofia, ktorá rezignuje na etický rozmer sa legitimizuje len sama sebou. 

Filozofia, ktorá má byť aj skutočnou kritikou filozofa, už musí predpokladať druhého. 

Filozof, ktorý v jeho tvári počuje etický nárok, vie, že jeho myslenie nemá základ len samo 

v sebe. V tomto zmysle vychádza z metafyzického východiska. Prijatie druhého je už 

podmienkou reči, a teda aj filozofie samotnej. Takým zmyslom – pred každým významom, 

ktorý by bol konštituovaný poznaním, ktoré niečo vo výpovedi sprítomnilo – je tak pre 

Levinasa múdrosť lásky či oddanosť druhému. Bytie-pre-druhého spochybňuje moje 

 
261 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 84; (s. 69). 
262 CASPER, B. Pravda a svoboda. In Teologické texty 2004, roč.15, č.3, s. 90. 
263 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 84; (s. 69). 
264 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 85; (s. 70). 

https://www.teologicketexty.cz/casopis/autori/autor/Casper-Bernhard.html
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-3/Verici-veda
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vlastné bytie, ktoré už samo nie je svojím výlučným zmyslom:265 „Filozofia ako láska 

k pravde vždy budúcej, sa ospravedlňuje vyšším významom: múdrosťou lásky.“266 Bez 

ktorej dnes už viac nemožno veriť ani na múdrosť.       

 Ak Levinas predsa len použije slovo láska, ihneď zdôrazňuje, že ňou nemyslí nič 

sentimentálne, ale práve bezpodmienečnú zodpovednosť za druhého, ktorú považuje za 

predpoklad myslenia otvorenému inému. Etická rovina neprichádza vďaka sebareflexii či 

aktivite vedomia, ale tie sa v plnom zmysle objavujú až vďaka skúsenosti stretnutia 

s tvárou, pred ktorou sa hanbím: „Jestliže tedy podstata filosofie spočívá v tom dostávat se 

za všechny jistoty, k principu, a jestliže filosofie žije z kritiky, pak je tvář Druhého 

samotným počátkem filosofie.“267 Otáznym však zostáva či môže filozofické myslenie 

hovoriť o druhom bez toho, že by sa nestal pojmom.    

 Existencia pre seba môže podľa Levinasa dospieť k vedeniu, že neexistuje sama od 

seba a len pre seba, že nie je sama tým posledným miestom vedenia vtedy, keď je pred 

Druhým položená do otázky. „Prítomnosť Druhého – privilegovaná heteronómia – do 

slobody nenaráža, ale poveruje ju. Hanba za seba, prítomnosť Iného a túžba po ňom, nie sú 

negáciou vedenia, ale vedenie je ich vyslovením. Podstata rozumu nespočíva v tom, že by 

človeku zaručoval základ a právomoci, ale v tom, že ho problematizuje a pozýva 

k spravodlivosti.“268 Ide o vedenie, ktoré mi síce berie domnelú moc, ale ponecháva mi 

slobodu, slobodu bez moci nad inými. Zdá sa, že Levinas bol presvedčený, že človek môže 

zostať spravodlivý v situáciách, kedy má reálnu moc nad ľuďmi len vtedy, keď vie, že túto 

moc dostal, aby za niekoho zodpovedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
265 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 299. 
266 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 36. 
267 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 196. 
268 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 88; (s. 72). 
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3 ČLOVEK A HISTÓRIA 

 

„For the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things 

are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who 

lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.“269    

                 George Eliot 

3.1 Dvoje dejiny 
 

Jednou z neľahko interpretovateľných a menej skúmaných častí Levinasovho diela je jeho 

chápanie histórie. Pojem história označuje zároveň dejiny ako minulosť, dejinný vývoj, 

historickú pamäť, ale aj históriu v zmysle rozprávania o dávnych dejinách, historiografiu 

ako ich spísanie, ale aj dejepis ako skúmanie dejín na základe štúdia historických 

prameňov.270           

A skutočne, možno od seba úplne oddeliť históriu vo význame minulého diania 

od histórie ako spomínania pamätníkov, a históriu historikov od kolektívnej 

historickej  pamäti? Situáciu naviac komplikujú rôzne terminológie, ale aj smelé 

interpretácie viacerých moderných filozofov, ktorí na seba zobrali rolu interpretov dejín 

ako takých. A svojou filozofiou dejín nepodnietili len ďalší rozvoj modernej profesionálnej 

a kritickej historickej práce, ale niektorí, ako napr. K. Marx, odovzdali do rúk svojim 

nasledovateľom aj ideológiu, ktorá ponúka historickú legitimáciu pre mocenské ambície. 

A tak, chtiac nechtiac, ovplyvnili aj podobu moderných totalitných režimov.    

Aj preto Levinas oponoval historicizmu (či holistickému historizmu) a tendencii 

spoločenských a humanitných vied vysvetľovať človeka primárne historicky. Zároveň sa 

postavil proti takej hegelovskej špekulatívnej filozofii dejín, ktorá stotožňuje zmysel 

človeka so zmyslom dejín ľudstva, pričom ho hľadá v samotnej logike celkového 

dejinného vývoja. Ale dostáva ľudská existencia svoj význam už alebo až jej zaradením do 

celkového historického kontextu a zhodnotením jej dejinného prínosu? A existuje aj niečo, 

čo nepodlieha dejinnému vývoju, a pritom nie je večným návratom toho istého? 

Akékoľvek historické skúmanie je už sprostredkovaným poznávaním. Či už v 

podobe historiografie alebo filozofie dejín, predpokladá schopnosť človeka sprítomniť a 

 
269 GEORGE ELIOT. Middlemarch, s. 1193.  
270 Navyše francúzsky jazyk má pre dejiny a históriu jeden pojem. Ale aj v slovenskom a českom jazyku ide 

o synonymá, hoci história je významovo bližšie dejepisu a dejiny minulému dianiu či celkovému vývoju. To, 

že Levinas používa jedno slovo pre dejiny aj históriu predstavuje interpretačný problém a otvára otázku ako 

v jednotlivých výskytoch správne porozumieť významu, ktorý chcel vyjadriť. 
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tematizovať minulé, teda nenechať minulé minulým. Historiografia pomocou pamäťových 

stôp rekonštruuje čas, ktorý bol stratený. Tým sa však stráca akási svojbytnosť minulosti, 

ktorá nie je nejakým abstraktným celkom, ktorý svoj zmysel dostal až v interpretáciách 

budúcich pokolení, ale bola časom života nespočítateľného množstva jednotlivcov 

s neopakovateľnými osudmi, z ktorých väčšina nielenže nebola zaznamenaná, ale ktorých 

unikátnosť by nám celkom nesprítomnilo ani prípadné autobiografické zapísanie.  

Pamäť, ako výsostnú schopnosť interiority, u Levinasa nemožno redukovať na také 

spomínanie, ktoré je už znázorňovaním minulého, odstupom histórie. Levinasova kritika 

západnej filozofie si zároveň všíma, že moderní filozofi majú tendenciu stotožniť dejiny 

s dejinami vedenia či s dejinami ducha. Aj o tomto vedení však vieme vďaka historickým, 

prevažne písomným prameňom. Dejiny sa síce neodohrávajú v texte, ale sú v textoch 

zapísané a prostredníctvom nich môžeme minulé deje reflektovať a snažiť sa im 

porozumieť. Spočíva ale význam dejín v ich interpretácii? A má človek hľadať zmysel 

v dejinách samotných? 

Ak by sme sa mali pokúsiť o rozlíšenie Levinasovho chápania dejín, mohli by sme 

pracovne rozlíšiť tri pojmy dejín. Po prvé dejiny s neznámym začiatkom a otvoreným 

koncom, ktoré zostanú do veľkej miery tajomstvom; po druhé v rôznych prameňoch 

zaznamenané dejiny ako predmet skúmania histórie; a po tretie dejiny ako už pochopený 

príbeh, ako istý celok či totalita dejinného vývoja (napr. vo filozofii dejín Hegela 

a Marxa).271          

V nadväznosti na dvojicu le Dire a le Dit by sme mohli u Levinasa ďalej rozlíšiť:  

1. dejiny ako čas ne-zaznamenateľný a ne-znázorniteľný v jeho bezprostrednosti, 

neviditeľnú, teda poznávaním znovu nedosiahnuteľnú minulosť, (čo platí aj o budúcnosti 

ľudstva). A 2. dejiny vyrozprávané, spísané, rekonštruované či objasňované, teda 

 
271 Zaujímavosťou je, že sám Levinas minulosť v druhom slova zmysle, hoci v užšom zmysle náboženských 

textov, rozlíšil na dve oblasti: 1. Pramene, ktoré samy patria skôr už do minulých dejín (napr. hebrejská 

Biblia) a možno sa k nim vzťahovať buď sprostredkovane ako k predmetu historického výskumu a textovej 

analýzy, alebo bezprostredne vierou, ktorej však primárne nejde o poznanie historicky faktického (ale 

napríklad o štúdium či liturgickú prax). A 2. Pramene, ktoré sú previazané viac s prítomnosťou. A to nielen 

v zmysle ich kontinuálneho výkladu a štúdia, ale aj tým, že samotné predstavujú stále pokračujúcu ústnu 

tradíciu. Takým príkladom pre Levinasa sú talmudických komentárov, či skôr ich komentáre. Tie sa podľa 

neho vďaka svojej špecifickej povahe zdajú byť pri skúmaní historickou metódou ešte menej zrozumiteľné, 

pretože skôr ako znalosť kultúrneho kontextu predpokladajú meranie povedaného s vlastnou životnou 

skúsenosťou. LEVINAS, E. Quatre lectures talmudiques, p. 17-18, 20; (Štyri talmudické čítania, s. 16-17, 

19). 
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historiografiu a dejepis, ale aj filozofiu dejín. V tomto prípade sa jedná o minulosť, ktorá je 

znovu-sprítomnená v imanencii poznávajúceho.272     

Prvé dejiny označujú minulosť, ktorá nielenže nemôže byť historickým 

poznávaním vyčerpaná, ale ktorej význam nezávisí až od dodatočného zosumarizovania a 

zhodnotenia. Čas, ktorý zostáva tajomstvom.273 Diachróniou. Práve týchto dejín sa bude 

týkať tá reč a pamäť, ktoré podľa Levinasa umožňujú, resp. neznemožňujú čas budúcnosti, 

čas (v) trpezlivosti. Pri dejinách v druhom význame už ide o spísanú pamäť, uplynulý čas, 

ktorý bol opätovne “zozbieraný“ a vedomím znovu nadobudnutý, teda synchronizovaný.274 

Jedná sa o snahu dejiny poznať, interpretovať, alebo vysvetľovať, teda o viac či menej 

kritické historické skúmanie a popis minulých fenoménov v určitom kontexte. Tu by sme 

mali zaradiť aj pokusy o celkový výklad dejín či dejinného vývoja a smerovania ako 

takého. Aj toto úsilie súvisí s historickou pamäťou, ktorá je uchovávaná rôznymi 

prostriedkami. Avšak hlavné tézy filozofického výkladu dejín často nie sú plodom štúdia 

historických prameňov. 275       

Poznávanie dejín by sme preto mohli rozdeliť na historicko-vedecké (dejepisectvo a 

dejepis) a filozofické (filozoficko-dejinné).276 Podstatný rozdiel medzi nimi spočíva v ich 

horizonte a ambícii. Zatiaľ čo história (ako veda) sa díva len do minulosti a musí sa 

uspokojiť s neúplnosťou a fragmentárnosťou zachovaných prameňov – na ktoré však môže 

aplikovať nové metodologické a interpretačné prístupy –, ambíciou klasickej filozofie dejín 

bolo pochopiť dejiny ako celok, a tak následne postihnúť súčasnosť, alebo z porozumenia 

dejín vyvodiť dôsledky pre blízku budúcnosť. To však vedie k paradoxu poznávania 

dejinného diania za predpokladu jeho porozumenia. Ambíciou porozumieť nedávnemu a 

aktuálnemu dianiu pomocou minulých vzorcov sa tak filozofi dejín podobajú kronikárom, 

 
272 Zdá sa nám, že Platónovo rozlíšenie živej reči a reči písanej hrá aj u Levinasa veľkú rolu práve v spojení 

s pamäťou. Kým druhá reč si, na rozdiel od prvej, potrebuje písmom pripomínať, aby nezabudla; múdrosť 

prvej, na rozdiel od druhej, sa nezakladá na hromadení znalostí. To predstavuje nebezpečenstvo, lebo 

odvádza od poznania skutočnosti k jej reprezentáciám. PLATÓN. Faidros, 275a-b. Prel. F. Novotný. 
273 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 306. 
274 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 111-113. 
275 Práve vzťah medzi históriou, historickou pamäťou a jej prostriedkami je častým predmetom súčasných 

bádaní (napr. ASSMANOVÁ, A. Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. Praha: 

Karolinum, 2018). 
276 Kým predmetom historického bádania sú obvykle partikulárne dejinné fenomény, ktoré sa starostlivo 

skúmajú pomocou určitých metód (najmä kritiky prameňov) a následná sumarizácia poznatkov o vybraných 

témach a vymedzených obdobiach, predmetom filozofického bádania bývajú dejinné zákonitosti a samotné 

dejiny – chápané filozofiou dejín ako jednotný celok – alebo dnes rozšírené metafilozofické skúmanie jazyka 

histórie (kritická filozofia histórie), prípadne iné súčasné filozofie histórie (spomeňme napr. P. Ricœura), 

ktoré sa vymedzujú aj voči staršej filozofii dejín, aj voči novšiemu redukovaniu filozofického skúmania dejín 

len na tematizovanie naratívnych, literárnych a semiotických aspektov historických diel a subjektívnej 

výkladovej pozície historika ako ich autora, ale skúmajú narativitu samu. Situáciu navyše spestrujú rôzne 

podoby kultúrnych dejín v modernej histórii, ktorú charakterizuje inter- a transdisciplinárne bádanie.  
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ktorí však mali skromnejšie ciele a pre budúcu generáciu chceli podať a uchovať svedectvo 

najmä o konkrétnych udalostiach, ktoré zažili alebo sa odohrali v ich nedávnej minulosti. 

Levinasa však primárne zaujímala pozícia, aká je v dejinách prisudzovaná človeku. 

Novoveké filozofie dejín hľadali jednotný zmysel dejinného vývoja a zmysel ľudského 

snaženia videli v pokroku ľudstva či v nejakom dejinnom cieli, ktorý už nebol výrazom 

náboženskej viery v Božie pôsobenie v dejinách – ako tomu bolo ešte u Komenského. Ale 

ak v dejinách vládne nejaký princíp, ktorý určuje ľudské životy a dejinné udalosti, človeku 

nezostáva nič iné ako sa mu podriadiť, aj keby mal mať podobu zákona o uvedomovaní 

si vlastnej slobody v rozumnom vývoji ducha (či ľudskej spoločnosti) ako u Hegela, alebo 

podobu zákona o triednom boji, ktorý mal podľa Marxa viesť ku komunistickej 

spoločnosti. V takto “optimisticky“ chápaných dejinách dostáva sloboda svoj všeobecný a 

nesubjektívny význam, keďže sa vytúžená sloboda ľudí naplňuje v politickej a občianskej 

slobode, alebo v ekonomickej rovnosti. Levinas nevystupuje proti týmto vonkajším 

slobodám, tie naopak považuje za príklady reálnej slobody človeka, ktorá nie je len 

abstraktnou kategóriou či vnútorným prežívaním slobody. Vystupuje však proti 

subsumovaniu človeka do myšlienkových schém a postupov, akou je aj Hegelova 

dialektika boja a uzmierenia protikladných princípov v dejinách, ktorú prevzal a novým 

obsahom naplnil práve Marx.         

Moderné myslenie je dodnes často zaťažené potrebou vyzdvihnúť a obhájiť nielen 

jednu zo strán dichotómie sloboda vs. nutnosť, ale aj jednu zo strán autonómne Ja vs. 

celok spoločnosti. Ak by sme si zvolili kolektív, stratili by sme svojbytnosť človeka 

a zvláštnosť jednotlivcov. Ak by sme si zvolili sebaurčujúce ja, nemohli by sme zase dobre 

porozumieť významu spoločenskej roviny a spravodlivosti. A pritom práve Hegel ukázal, 

že predstavovať si slobodného človeka ako autonómne indivíduum mimo spoločnosti 

a medziľudských vzťahov je celkom skreslená predstava. Takou je ale aj chápanie 

človeka ako radového člena kolektívnych celkov, s ktorými bola v posledných dvoch 

storočiach často spájaná identita človeka.       

Dnes je evidentnejšie ako kedykoľvek predtým, že človek je bytosť spoločenská a 

kultúrna. Je životne odkázaný na služby nespočítateľného množstva neznámych ľudí, tí mu 

ale ponúkajú donedávna nepredstaviteľné možnosti.277 Spôsob života človeka v modernej 

masovej spoločnosti by sme mohli označiť ako nezávislosť v úplnej závislosti od 

ostatných. Človek dnes skutočne koná sám za seba len výnimočne a iného človeka stretáva 

 
277 SOKOL, J. Etika, život, instituce, s. 242. 
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bez nejakej sociálnej role – teda ako druhého – tiež len zriedkavo. Ale ak by sme človeka 

zamenili za exemplár určitej kultúry v dejinách či za súčiastku v spoločenskom fungovaní 

a v systéme obchodných vzťahov, nevystupoval by v nich, okrem mimoriadnych udalostí, 

ako unikátna osoba, ale ako reprezentant súčasných dejín ľudstva a nanajvýš ako osoba 

v univerzálnom zmysle, ako „individuácia rodu človek.“278    

Nájde sa priestor pre jedinečnosť človeka aj v modernej masovej spoločnosti, kde 

človeku mechanizmy právneho štátu a mnohoraké inštitúcie garantujú jeho slobodu, ale 

zároveň mu umožňujú ukryť sa v systéme pod nejakou rolou a funkciou 

a v neočakávaných situáciách sa vyhnúť osobnej zodpovednosti? V tejto kapitole sa 

usilujeme pochopiť, prečo podľa Levinasa história a filozofia dejín – osobitne tá 

hegelovská a pohegelovká – redukujú človeka.279 A kladieme si otázku v akom zmysle je 

človek slobodnou dejinnou bytosťou. 

 

3.2 História ako zabudnutie na vôľu človeka 

     

V prípade historiografie (či dejepisu)280 už ide o poznanie sprostredkované prameňmi a 

jazykom. História je opisom a výkladom dejinných fenoménov prostredníctvom štúdia 

historických prameňov, osobitne tých písomných. Je pre ňu charakteristické, že nehľadí na 

vôľu dejinných aktérov, ale interpretuje osoby predovšetkým na základe cudzích 

svedectiev, ktoré sa o nich zachovali a diel, ktoré za sebou samy zanechali. Sprítomňuje 

človeka už neprítomného, bez neho samého. Jeho diela sa ujala cudzia vôľa, v lepšom 

prípade historik, ktorý sa nepýta osoby, o ktorej píše, pretože už obyčajne hovoriť ani 

nemôže. Až vtedy sa stáva osobnosťou historickou vo vlastnom zmysle slova a súčasne 

zostáva predmetom historického bádania. A história – ako moderná veda usilujúca o čo 

možno najväčšiu presnosť či objektivitu historického poznania – žije práve z tohto 

odstupu.281     

 
278 LEVINAS, E. Totalité et infini, s. 250; (s. 202). 
279 Hegelova filozofia dejín bola vo francúzskom intelektuálnom prostredí oživená v 30. rokoch prednáškami 

A. Kojèva. Svoju odozvu našla aj vo fenomenológii M. Merleau-Pontyho, podľa ktorého vo fenomenológii 

ide o porozumenie veciam a ich unikátneho spôsobu existencie ako určitému spôsobu dejinného stvárnenia 

v zmysle hegelovskej Idey. Porozumieť dejinám znamená chápať všetky vzťahy ako odkazujúce na štruktúru 

bytia, na jeden dejinný svet, v ktorom má všetko nejaký zmysel. MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie 

de la perception, p. XIII-XIV; (Fenomenologie vnímání, s. 23-24). 
280 V tejto práci spolu s Levinasom chápeme historiografiu (dejepisectvo) a históriu (dejepis) ako navzájom 

spojené, preto budeme používať pojem história v tomto širšom význame.   
281 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 251-252; (s. 203.) Bez tohto odstupu a predmetu skúmania by história 

zrejme zostala len zvláštnym druhom literatúry, v ktorej autori (historici) prinášajú vlastné naratívne 

interpretácie a metaforické reprezentácie minulých fenoménov, ako zdôrazňuje kritická naratívna filozofia 

histórie či metahistória (H. White či F. Ankersmit). 
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História v tradičnom či v konzervatívnejšom chápaní skúma predovšetkým 

minulosť vzdialenejšiu než čas, kam ešte siahajú spomienky pamätníkov. Je rozprávaním o 

tom, čo je už treba pripomínať, pretože sa na to jej percipienti nepamätajú alebo čoskoro už 

pamätať nebudú a takisto skúmaním, ktoré už nedotvárajú, no ani neskresľujú osobné 

spomienky bádateľov. História stotožňuje človeka s jeho životným dielom, vidí ho 

v spojení s udalosťami, v ktorých zohral nejakú úlohu, s artefaktmi a písomnosťami, ktoré 

sa po ňom a o ňom zachovali, a pracuje hlavne s tým, čo o ňom napísali iní. Avšak, možno 

význam človeka redukovať na jeho pamätné činy a jeho životné diela, teda na význam 

historický?           

Na príklade histórie Levinas ukazuje miznutie rozdielu medzi ľudským dielom 

a jeho pôvodcom. Človek ako jedinec charakterizovaný vlastnou vôľou nie je sám 

prítomný a vyjadrený v žiadnom zo svojich diel, ani v literárnom. Jeho vôľa sa oddeľuje od 

výsledkov jeho usilovania. „Vôľa zostáva nevyjadrená vo svojom diele, ktoré síce má 

význam, ale zostáva nemé.“282 Nemá pod kontrolou to, kým sa stane pre druhých a aký 

zmysel pridelia jeho činom a zaznamenaným slovám. Ani v zapísanom slove už nie je 

autor prítomný, nemôže sa dodatočne opraviť, namietať či niečo vysvetliť. Vláda dejín 

„začína vo svete realít-výsledkov, vo svete zobraných spisov, dedičstvom mŕtvych vôlí.“283 

Historické je to, čo je už hotové a zapísané, fakt, ktorý možno objektívne skúmať alebo 

ako historické rôzne interpretovať, pretože sa nehýbe a už nezmení. „Historické sa 

nedefinuje minulým – historické a minulé sa definujú ako témy, o ktorých možno hovoriť. 

Sú tematizované práve preto, že už viac nehovoria. Historické je navždy odlúčené od 

svojej prítomnosti.“284 Človek seba samého vo svojom diele nezanechá. Posledná vôľa je 

jeho poslednou.  

V tomto zmysle história človeka totalizuje. Dejinný aktér už nemá čas, ani slobodu, 

skončili jeho možnosti. Pravdou jeho života je súhrn jeho pramenných stôp. K tomuto 

spredmetneniu dochádza v dejinách historikov, cudzích pozostalých, ktorí jeho “život“ 

vsadia do historického času a môžu s ním účtovať. Stal sa historickým fenoménom, 

predmetom historického bádania  a zhodnotenie jeho činov hermeneutickým problémom. 

Totalizácia „spočíva na tvrdení a presvedčení, že chronologické usporiadanie dejín 

historikov rysuje štruktúru bytia o sebe, analogickú k prírode. Čas univerzálnych dejín 

zostáva akýmsi ontologickým základom, v ktorom sa jednotlivé existencie strácajú, 

 
282 Tam., p. 250; (s. 202.) 
283 Tam., p. 252; (s. 203-204.) 
284 Tam., p. 60; (s. 49.) 
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počítajú, a v ktorom sa zhrnú prinajmenšom ich esencie. Narodenie a smrť ako bodové 

okamihy a interval, ktorý ich oddeľuje, sa pozdĺžne rozmiestnia v univerzálnom čase 

historika, ktorý je jedným z pozostalých.“285 Cenou za vedeckosť histórie je nutná strata 

človeka ako druhého, resp. jeho stotožnenie s jeho historickým obrazom či portrétom. 

Človek je tak maximálne nositeľom nejakého historického fenoménu či idei, alebo niekým, 

o kom sa stále rozpráva a na koho sa ešte spomína.     

Zdá sa však, že Levinas chápe históriu v širšom zmysle ako len historiografické 

diela a vedecký dejepis. Istú historickú dištanciu a konceptualizáciu času nachádza aj vo 

filozofii dejín286 a v literárnych dielach.287 Vracia sa k etymologickému zmyslu slova 

história. O histórii hovorí v spojení s príbehmi, ktoré rozprávajú a učia o pamätihodnej 

minulosti. Aj keď sa v nich nejedná o reflexívnu históriu, ktorú zaujímajú samotné dejinné 

udalosti a dejiny, aj starobylé príbehy už vyjadrujú isté pochopenie človeka, spoločnú 

skúsenosť či múdrosť ľudí. Pretože rozprávanie je spôsob ako možno život človeka 

tematizovať a integrovať do celku vzťahov sveta, a tak nájsť, alebo mu dodať jednotný 

zmysel.           

Historické vedomie sa vyvíja spolu so samotnou literatúrou ako s hlavným, nie 

však jediným, médiom kultúrneho spomínania. Spočiatku ako zapísanie mýtov a bájnych 

príbehov. Ich hrdina spravidla zohráva svoju úlohu v osude, ktorý nerešpektuje suverenitu 

jeho vôle. Osud v starých kultúrach vyjadroval buď sudbu, alebo previazanosť ľudských 

životov, celok súvislostí, ktorý presahuje vlastné zámery a plány človeka, resp. to, kam až 

môžem sám dovidieť. Levinas dodáva, že nie je to osud, ktorý by vopred určoval dejiny, 

ale dejiny sa stávajú osudom človeka, zabudnutím na jeho vôľu. Ale svoj život nežijeme 

ako príbeh, príbehom sa stáva až vyrozprávaním.    

Príbehy vyjadrujú už kolektívnu pamäť. Tá je však, ako každé spomínanie, 

výberová a prináša len určité spomienky a udalosti. Kolektívna pamäť je vyjadrená v 

príbehoch, ktoré pisateľ-básnik zároveň upravil, aby boli pre poslucháčov atraktívne a 

poučné. Hoci záujem básnikov nie je ešte záujmom historickým, predsa histórii 

 
285 Tam., Totalité et infini, p. 48; (s. 40.) 
286 Tu vidno istú podobu s Úvodom do Filozofii dejín, kde Hegel hovorí o rôznych spôsoboch podania dejín, 

pričom vlastnú filozofiu dejín považuje za filozofický dejepis. Čím však zároveň filozofiu dejín ako čistú 

filozofiu oddeľuje od dejepisu. (HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin. s. 9).     
287 Štruktúru reprezentácie času príznačnú pre historické rozprávanie by sme mohli nájsť aj v literárnom žánri 

typickom pre 19. storočie: v modernom románe. Jeho autori, hoci rôznymi spôsobmi, konštruujú svojbytné 

postavy vrastené do života spoločnosti a dávajú im význam pomocou rozvetvenia tejto konfliktnej 

vzťahovosti, zápletiek, v ktorých sa prejavuje “ich“ myslenie a konanie. Čitateľovi spisovatelia zároveň 

ponúkajú dômyselnú hru fantázie, v ktorej môžu spoločne s hrdinom prežívať jeho cestu a zároveň sa na ňu 

dívať z odstupu. 
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predchádza. Kým jeho rozprávanie drží pohromade logika príbehu, rozprávanie kronikára-

dejepisca už nedržia pohromade len naratívne prostriedky, ale aj časová chronológia.288 A 

u profesionálneho historika už navyše aj zaužívané historické pojmy a periodizácia.  

Zdá sa teda, že podľa Levinasa v tomto ohľade ani dejepis, ani filozofia dejín, 

napriek podstatným rozdielom medzi nimi, nepristupuje k ľudskej slobode (či vôli) 

zásadne iným spôsobom. História slobodu umiestni do eposu, do takej reči, ktorá 

synchronizuje zhromaždené udalosti do istého poriadku.289 „Osud, to je história 

historiografov, rozprávanie tých, ktorí prežili a interpretujú, teda užívajú diela mŕtvych. 

Historický odstup, ktorý zaujíma táto historiografia, toto násilie, toto možné podrobenie, sa 

meria časom nevyhnutným k tomu, aby vôľa úplne prišla o svoje dielo.“290 Ale aj 

Hegelova a Marxova filozofia dejín je veľkým rozprávaním. Hegelovu filozofiu dejín drží 

pohromade logika príbehu o slobode. 

    

Aký je podľa Levinasa vzťah medzi vôľou a jej vlastným dielom? Vôľa človeka sa 

osobitne prejavuje v práci a vyrábaní. Hoci ľudské činnosti sú rozmanité a prinášajú 

odlišné výsledky, charakterizuje ich cieľavedomé úsilie. Avšak vzťahovať sa k niekomu 

historicky, teda vykladať ho skrze to, čo sa po ňom zachovalo a o ňom nazhromaždilo, 

neznamená pristupovať k nemu ako k použiteľnej veci, nástroju, či tovaru. Historický 

vzťah nie je vzťahom práce, ani vzťahom obchodným. Je v odstupe voči svojmu predmetu, 

pretože ide mu o narábanie s dielami mŕtvych. Človeka však charakterizuje vôľa, ktorá je 

živá, bytím pre seba, životom vzdorujúcim otroctvu a smrti.     

Hoci je vôľa oddelená od svojich diel, má k nim určitý vzťah, na čo nezúčastnená 

osoba pochopiteľne ohľad neberie alebo brať nemusí. Levinas hovorí o dvojznačnosti 

vzťahu vôle človeka a jeho diela. To sa od neho oddeľuje, zrádza jeho vôľu, ale „predsa 

odkazuje k dielu, ktoré nie je výrazom, a ktorým sa vôľa, slobodná voči dejinám, na 

dejinách zúčastňuje.“291 Násilie sa dotýka vôle práve tým, že zneužíva jej telesnú 

a ekonomickú odkázanosť a pristupuje k nej ako k veci. Práve ekonomická a telesná 

závislosť v nezávislosti umožňujú zradiť ľudskú vôľu: „Ľudská vôľa je zraniteľná vo 

svojich dielach.“ (...) „Telo, v ktorom môže zažiariť výraz a kde sa egoizmus vôle stáva 

rečou a opozíciou par excellence, vyjadruje zároveň to, že ja vchádza do kalkulu druhých. 

Potom je možná interakcia vôlí alebo dejiny – a interakcia medzi nimi definuje každú ako 

 
288 SOKOL, J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, s. 203-205. 
289 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 9. 
290 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 253; (s. 204.) 
291 Tam., p. 257; (s. 207). 
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causa sui.“292 Ja v kalkule histórie už viac nevzdoruje, je už netelesné a mŕtve. Aj jeho 

osobné listy sú vydané napospas archivárom a vydavateľom. 

 

3.3 Od histórie nezávislý význam ľudského života 

  

V nadväznosti na Levinasove rozlíšenia by sme mohli ďalej diferencovať spoločné dejiny 

a individuálny život človeka. Je to najmä vnútorný život človeka, ktorý zostane histórii 

neprístupný, pretože nie je živo prítomný ani vo svojich dielach. Vedomie, aj napriek 

jazyku a ďalším dobovým obsahom, s ktorými myslenie pracuje, je voči dejinám nezávislé 

najmä v tom zmysle, že nemá vlastné dejiny. Práve vďaka svojej oddelenosti sa človek 

môže na dejinnom vývoji zúčastňovať a podieľať vlastnou tvorbou. A to už tým, že 

druhým poskytuje výsledky svojej práce.    

Rovina ekonómie však podľa Levinasa nevytvára nejaký neosobný historický 

základ pre ostatné oblasti ľudského života, ako napr. u Marxa pre náboženstvo a etiku. 

Náboženské vedomie je podľa Levinasa určené ekonomickým poriadkom v tom zmysle, že 

človek ako tvor živý a zraniteľný vie, ako môže druhému pomôcť, keď sa s ním podelí o 

plody svojej práce. Zmysel týchto oblastí teda nie je daný kontextom hospodárskych dejín, 

ale prekračuje historické danosti a zvláštnosti. Nie je sprostredkovaný až dodatočne, napr. 

jazykom, ale je vyjadrený už v priamom stretnutí s tvárou núdzneho, ktorý si odo mňa pýta 

pomoc.   

Ďalšou ne-historickou rovinou je čas vzťahu k druhému. Možnosť hovoriť 

s druhým prináša aj možnosť ospravedlnenia a odpustenia, možnosť rozviazať a zmazať 

dejiny súdom, ktorý prichádza zvonku. „Oprávnenosť vnútorného chcenia, jeho istota, že 

je nepochopeným želaním, stále ešte ukazujú vzťah k exteriorite. Vôľa od nej očakáva 

svoju investitúru a odpustenie. Očakáva to od vôle zvonku, od ktorej však už nezakusuje 

úder, ale súd; od exteriority uchránenej pred antagonizmom vôlí, pred dejinami. Táto 

možnosť ospravedlnenia a odpustenia ako náboženské vedomie, v ktorom 

interiorita smeruje k zhode so svojou bytosťou, sa otvára v tvári Druhého, ku ktorému 

môžem hovoriť.“ Príkladom náboženského vedomia bolo práve spomenuté obetovanie 

výsledku svojej práce, svojho diela, ktoré sa oddeľuje od vôle, ale „ktorým sa vôľa, 

slobodná voči dejinám, na dejinách zúčastňuje“.293 Vďaka reči, minulé životné udalosti 

 
292 Tam., p. 253, 255; (s. 204-205). 
293 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 257; (s. 207). 
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človeka definitívne neurčujú, ale môže sa obnovovať a rozväzovať vlastné dejiny. 

A takisto usilovať uchovať historickú pamäť.      

Podľa Levinasa interioritu subjektu či psychiku tvoria fenomény vôle a pamäte, 

ktoré sú, spoločne s plodnosťou, nielenže nedejinné, ale v histórii (historikov) už viac 

neexistujúce. „Žiť znamená zabúdať na dejiny. Byť mladým. (...) Byť slobodným.“294 Ale 

aj podstatné udalosti v živote ľudí ako zrodenie nového života a smrť človeka nedostávajú 

svoj význam až zaradením do poriadku histórie, v ktorých sú redukované na význam 

životných a mikrohistorických medzníkov, aký mu dali pozostalí alebo historici. Ak by 

život dostával svoju hodnotu až dodatočným “vyúčtovaním“ či prerozprávaním 

pozostalými a ďalšími generáciami, mohol by sa stať “nesmrteľným“ ako u Achilla, ale 

zostal by úbohým, bez vlastného zmyslu.        

Mnohé dôležité životné udalosti sa primárne týkajú vlastného času života bytosti, 

poriadku interiority a vzťahov s druhými, nie spoločného osudu spoločnosti či tzv. 

historického času. Nie sú udalosťami už historickými, nie je o nich vopred rozhodnuté. 

A už vôbec nie sú určené kontinuitou alebo nejakou zákonitosťou dejín. Naopak, zrodenie 

bytosti, ako sme ukázali, je úplne novým, historicky nevysvetliteľným, počiatkom.295 Smrť 

je pre bytosť zase nutnosťou prejsť si vlastným umieraním − vystaviť sa okamihu, kedy 

končia moje možnosti. Je však smrťou pre bytosť, ktorá ešte je. Toto uvedomenie sa deje 

zvlášť pri zážitku smrteľnosti druhého. Smrť druhého je jeho prítomnosťou a blízkosťou, 

časom, kedy sa ma dotýka slabosť a zraniteľnosť konkrétneho človeka. Ale vlastná smrť 

pre človeka nemá povahu známeho dátumu konca, akým je pre druhého človeka, ktorý už 

dotyčného človeka prežil. Človek nezomrel až v spomínaní pozostalých.   

Pre pamäť nie je ani dátum vlastného narodenia nejakým predurčením. Už fakt, že 

človek vtedy nebol vedomým subjektom, ale svoju minulosť a identitu (nie však 

subjektivitu) si až dodatočne zakladá, tak podľa Levinasa obracia poriadok kontinuity 

historického času, poriadok trvania. Vlastná pamäť je pre Levinasa vyjadrením ľudskej 

slobody voči dejinnému osudu, ale zároveň aj istej závislosti na tom inom. Ale ani smrť 

nemusí byť pre ľudskú bytosť úplným koncom, akým je pre históriu, kde je už 

nemožnosťou možného, kde po človeku zostáva len jeho dedičstvo. 

 Levinas dôrazom na plodnosť obnovuje, dnes trochu pozabudnuté, tradičné 

chápanie ľudského života, ktoré sa vyznačuje zameraním na budúcnosť detí a ďalšej 

 
294 LEVINAS, E. Les enseignements. In Parole et Silence, p. 178. 
295 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 48; (s. 40). 



88 

 

generácie. Živá ľudská bytosť síce zomiera, „ukončuje sa“, ale vďaka plodnosti nekončí.296 

Pokračuje minimálne v potomkovi, ktorý je síce inou bytosťou, ale predsa je zároveň 

budúcnosťou rodiča (či učiteľa), ktorý vďaka svojmu dieťaťu (či študentovi), v istom 

zmysle nezomiera, ale žije “ďalej“ či “nanovo“. Syn pretrháva vládu smrti. U Levinasa ale 

netreba chápať syna ani v dichotómii pohlaví, ani genderovo, ale v biblickom zmysle ako 

nádej človeka v beznádejnej situácii čakania na svoju smrť bez potomstva, teda ako 

naplnenie života, ktorý vďaka synovi dostáva nový zmysel, ktorý by si sám dať 

nemohol.297 Syn je takou budúcnosťou, ktorá presahuje vlastné predstavy a možnosti otca, 

a tak zostáva otvorená. „Interiorita je samou možnosťou narodenia a smrti, ktoré svoj 

význam nečerpajú z histórie. Interiorita zavádza odlišný poriadok – ako 

poriadok  historického času, v ktorom sa vytvára totalita – poriadok, v ktorom je všetko 

nerozhodnuté, v ktorom zostáva možné to, čo historicky už možné nie je.“298   

        

Ak by univerzálny čas histórie celkom určoval náš ľudský čas, nebol by som 

slobodnou bytosťou a nebolo by možné oddelenie bytosti od druhých, ktoré zakladá dianie 

a konanie, ale predovšetkým vzťah a reč. Je preto dobré rozlišovať vlastnú pamäť jedinca 

a kolektívnu historickú pamäť. „Počiatok a koniec ako body univerzálneho času redukujú 

ja na (jeho, J.H.) tretiu osobu, tak, ako je nazývaná u pozostalého. Interiorita je podstatne 

zviazaná s prvou osobou ja. Separácia je radikálna len ak má každá bytosť svoj čas, teda 

svoju interioritu, len ak nie je každý čas pohltený časom univerzálnym. Vďaka dimenzii 

interiority sa bytosť vzpiera pojmu a odporuje totalizácii. (...) Psychický život, ktorý 

umožňuje narodenie a smrť, je dimenzia v bytí, dimenzia non-esencie, je za hranicami 

možného a nemožného. Nerozprestiera sa v dejinách. Diskontinuita vnútorného života 

prerušuje historický čas.“299         

Kontinuita dejín je prerušená tým, čo zostáva tajomstvom pre inú osobu. Oddelenie 

časov vnútorných životov spoluvytvára pluralitu spoločnosti a bráni vytvoreniu totality 

všeobecného pojmu historického človeka, ktorý by bol podriadený osudu spoločných dejín. 

Človek je dejinným práve preto, lebo voči dejinám je – vďaka svojej interiorite – schopný 

 
296 Levinas je zdržanlivý vo vyjadreniach ohľadom “života po smrti“. Nepopiera ho, ale ani neargumentuje za 

nesmrteľnosť duše. Jeho vyjadrenia o poslednej spravodlivosti pre každého, na koho sa zabudlo, 

o okamihoch svätosti, ktoré sa nestratia a o možnej odmene za zásluhy pre tých, čo neočakávali žiadnu 

odmenu, však oponujú tým komentátorom, ktorí interpretujú jeho dôraz na trpezlivé očakávanie 

neprichádzajúceho a nádej v beznádeji len ako vyjadrenie útechy a súcitu s trpiacimi. 
297 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 49-50; (s. 41). V biblickom ponímaní je novonarodený potomok 

zároveň nádejou aj pre celé ľudstvo, možným Mesiášom.  
298 Tam., p. 48; (s. 40). 
299 Tam., p. 50-51; (s. 42). 
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zachovať odstup. Vďaka tomu môže nielen tvoriť, počínať konanie a voliť, ale starať sa aj 

o budúcnosť, ktorá prekračuje roky, ktoré mu budú dopriate. Podľa Levinasa sa dejiny 

v tomto zmysle objavujú v židovstve, kde však tento ľudský odstup nie je len výsledkom 

formovania ľudských schopností a vlastnej slobodnej voľby človeka.   

Avšak čas vzťahu s druhým už nie je vnútorným časom môjho vedomia alebo 

časovosťou môjho prežívania. Presahuje moje vlastné možnosti a zároveň mi nedovoľuje 

spočinúť v sebe.300 Nie je to môj vnútorný čas, ktorý by zakladal zmysel. V  diele 

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence Levinas hovorí o stretnutí s tvárou druhého ako 

o ne-pamätnej minulosti, ne-historickom a ne-miestnom čase, a preto nesprítomniteľnom 

čase. Tento význam časovej blízkosti sa pokúsil vyjadriť jednak ako au-delà de – to za či 

nad bytím alebo mimo poriadku esencie – a jednak ako en deçà de, to pred či spred, teda 

ako diachróniu. Tento čas nie je časom znovu dosiahnuteľným spomínaním pamäte alebo 

časom znovu nadobudnutým históriou. V týchto prípadoch čas stále závisí od spomienok a 

aktivity vedomia. Historický čas je už časom porozumeným, vypovedaným či zapísaným. 

Dištancované historikovo vedomie sa môže zmocniť jedinca a ľudských vzťahov a zahrnúť 

ich do historického vedenia. Umiestniť slobodu ľudskej bytosti do poriadku historického 

kontextu a udalosti synchronizuje s ďalšími v rozprávaní historického príbehu.301 

Históriu definuje práve retrospektívne zobrazenie minulého formou písaného diela, 

ktoré má obvykle naratívnu povahu. História je spätá s rečou, ktorá vypovedá o niečom 

ako už minulom (le Dit ako epos), teda s literatúrou, no predovšetkým s dielami 

historiografie. Písmo uchováva reč a sprostredkuje niečo, o čom by sme sa inak 

nedozvedeli. Levinas však zdôrazňuje, že tým ľudská reč zároveň stráca svoju unikátnosť, 

pretože už nie je tým dejúcim sa časom s druhým. A pripomína, že „napísané symboly, 

ktoré zdvojujú slová, sú ešte poddajnejšie k zhromaždeniu a v jednotnosti textu rušia 

odlišnosť medzi Tým istým a Iným.“302 V jednotnosti textu mizne jedinečnosť subjektivity 

aj inakosť druhého. Ich vzťah už možno chápať ako súčasť nejakého celku. Poznávajúce 

vedomie ho uchopilo a rozprávaním zaradilo do spoločného času historickej skúsenosti, do 

syntetických dejín, do istej štruktúry, v ktorej má, alebo od ktorej čerpá svoj význam. 

Ale čas vzťahu s druhým sa vymyká aj mojej vlastnej reprezentácii minulosti, ktorá 

je takisto aktom vôle. Čas reči je „diachróniou času, ktorý preteká pomedzi prsty 

 
300 Tam., p. 313-314; (s. 252). 
301 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 9, 111. 
302 Tam., p. 105. 
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Mnémosyné.“303 Časom blízkosti, ktorý nie je spätne znázorniteľný a synchronizovateľný 

v imanencii prostredníctvom zástupných symbolov či iných označení. Čas, ktorý mi dá 

blížny, sa nenavráti. „Tento význam minulosti, ktorá nebola mojou prítomnosťou a netýka 

sa ma ako spomienka, a význam budúcnosti, ktorá mi prikazuje v smrteľnosti či v tvári 

druhého – je za mojimi schopnosťami, mojou konečnosťou a mojím bytím-k-smrti – už 

viac nevyjadruje predstaviteľný čas imanencie a jej historickú prítomnosť. Jej diachrónia či 

diferencia diachrónie nevyjadruje čisté prerušenie, ale tiež non-in-diferentnosť.“304  

Vzťah s minulosťou, ktorá nie je závislá od mojej reflexie či myšlienkových 

operácií, „je pripojený k mimoriadnej a každodennej udalosti zodpovednosti za chyby 

či nešťastie iných, k mojej zodpovednosti ručiacej za slobodu druhého, k podivuhodnému 

ľudskému bratstvu. (...) Sloboda druhého by nikdy nemohla začínať v tej mojej, teda 

zotrvávať v tej istej prítomnosti, byť súčasnou a pre mňa predstaviteľnou. Zodpovednosť 

za druhého nemôže začínať v mojom zaviazaní sa, v mojom rozhodnutí. Neohraničená 

sloboda, ku ktorej prichádzam spred vlastnej slobody, z toho, čo predchádza-každej-

spomienke, z toho neskoršieho-ako-každé-naplnenie, z ne-prítomného a ne-pôvodného par-

excellence, z an-archického, spred či spoza hraníc esencie.“305  

Zodpovednosť za blížneho tak môže znamenať aj narušenie pokojného života 

sebaistej slobody a vyžadovať vykorenenie človeka z miesta, kde spočíval a ku ktorému 

patril. Levinas takto reaguje aj na pripútanosť človeka ku krajine a adoráciu miest, kde 

nevládne technika u Heideggera. Návrat k pôvodnému či dejinnému spôsobu bytia, ktorý je 

spojený so sakralizáciou miest v prírode a fetišizáciou kultúrnych artefaktov vidieka, môže 

znamenať aj útek pred druhými, ktorým by som musel odpovedať, a teda útek pred sebou 

samým. Podľa Levinasa „stejně jako dnes technika, judaismus demystifikoval vesmír, 

odčaroval přírodu. Díky své abstraktní univerzalitě je judaismus ve střetu s imaginací 

a vášněmi. Objevil však člověka v nahotě jeho tváře.“306  

 

3.4 Židovská filozofia dejín? 
 

Domnievame sa, že pre lepšie porozumenie Levinasovej “filozofie dejín“ bude 

nápomocné, keď načrieme aj do jeho talmudických komentárov. Pre objasnenie téz 

o zmysle dejín prekračujúcom historický význam a o „židovskom počiatku dejín“ Levinas 

 
303 Tam., p. 106. 
304 LEVINAS, E. Entre nous, p. 195. 
305 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 12. 
306 LEVINAS, E. Heidegger, Gagarin a my. In Etika a nekonečno, s. 144. 
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analyzuje príklady talmudickej exegézy Tóry, zvlášť kľúčových udalostí z kníh Genesis 

a Exodus.307 Čo nám hovoria o dejinách a o pamäti?      

Dejiny v nich nie sú chápané ako poznávanie minulých a nedávnych udalostí, ale sú 

spojené s pamäťou na minulú blízkosť Boha, ktorý oslobodil svoj ľud z egyptského 

otroctva a dal mu Tóru. Dejiny sú tu chápané ako Sväté Dejiny, ktoré sú dejinami 

oslobodení človeka z ľudsky neznesiteľnej a neriešiteľnej situácie. V nich majú osobitné 

miesto zmluvy s Pánom a zvlášť udalosť prijatia desiatich prikázaní. Pripomínanie tejto 

minulosti a v modlitbách dennodenne obnovovaná pamäť308 formuje dušu slobodného 

človeka, ktorý nesmie zabudnúť jednak na dar vlastnej slobody a jednak na ľudí, ktorí sú 

stále ešte zotročení.309 Poslušnosť prikázaniam pochopená ako vernosť jedinému Bohu je 

pre žida podmienkou života človeka na zemi a len tá legitimuje možnosť privlastnenia si 

zeme. Človek sa stáva slobodným paradoxne vďaka poslušnosti prikázaniam: spoznal, že 

tie umožnili jeho slobodu a naďalej ju zaručujú, pretože umožňujú mierový život človeka s 

druhými. Poslušnosť tu nie je chápaná ako dodržiavanie formálne daných pravidiel, ale ako 

vernosť vzťahu, ktorý už predpokladá nezávislosť oboch jeho partnerov.310 Je úctou 

k Druhému, ktorý ma zaväzuje k službe druhých − teda nenechať si slobodu len pre seba. 

Prijatie Tóry tak Levinas pokladá za samo otvorenie dejín. Etický poriadok nie je 

výsledkom dejinného rozvoja, ale naopak umožňuje dejiny a ich rozširovanie.311 Tým, že 

sa prelamuje vláda bytia a osudovosti udalosti, je človeku priznané miesto. „Od čias Tóry 

stojí bytie pred výzvou, ktorá ohrozuje jeho nárok udržať sa za hranicami dobra a zla. 

Tým, že popiera absurdnosť “je to tak“ moci mocných, premieňa človek Tóry bytie na 

ľudské dejiny.“312           

Slobodu človeka je však možné udržať len v spoločenstve, kde bude vládnuť právo 

a kde sa bude pestovať vzdelávanie. „Sloboda sa vyrýva do kameňa tabúľ, do ktorých sú 

vpísané zákony – existuje skrze túto inkrustáciu inštitucionálnej slobody. Sloboda sa 

zakladá na písanom texte, ktorý síce možno zničiť, ale predsa trvá tam, kde sa mimo 

 
307 Paralelám Levinasovej filozofie a Tóry venoval samostatné dielo SUGARMAN, R. I. Levinas and the 

Torah: A Phenomenological Approach. (376 s.). Prekvapivo však vynecháva rozprávania o stvorení, ktoré, 

ako sa domnievame, zohrali nezanedbateľnú rolu pre Levinasove východiska myslenia o človeku a jeho 

slobode. 
308 Schema Izrael (Deuteronómium 6).  
309 LEVINAS, E. Beyond memory. In In the Time of the Nations, p. 77-78. 
310 Tam., s. 79. 
311 LEVINAS, E. Štyri talmudické čítania, s. 98 
312 Tam., s. 84.  
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človeka uchováva sloboda pre človeka.“313 Prevzatím tzv. ťažkej slobody zodpovednosti za 

seba a druhého a spravodlivosti voči ďalším blížnym, sa človek stáva dospelou bytosťou, 

ktorá sa slobodne spolupodieľa na tvorbe dejín. A práve v zodpovednosti za ľudí mu 

zverených môže každý nájsť jeho vlastné, v dejinách neopakovateľné záväzky.  

Ako hlavnú Levinasovu tézu ohľadom dejinnej pamäti by sme mohli označiť tú, že 

zostáva živou len vtedy, keď ponecháva priestor aj pre “anticipáciu“ neznámej budúcnosti, 

takej budúcnosti, ktorá nie je ani časom predurčeným dejinným vývojom, ani 

projektovaným časom vlastného vedomia (protenciou). Levinas zdôrazňuje, že „vyjdenie 

z Egypta – ako pôvodná minulosť – nezostáva pamäťou, ktorá ovláda čas osôb a ich 

konečné trvanie. Ale prerušuje čas celkovej histórie ľudstva, až do bodu jeho 

eschatologického rozuzlenia. Oslobodenie spod egyptského jarma (...) siaha až k Dňom 

Mesiáša. Izraeliti, v ich egyptskom otroctve, zakúsili dno podmienok ľudskej existencie. 

Minulosť ich pamäti si v sebe nesie budúcnosť.“314 Ľudskosť v Tóre nedostáva plný 

význam len vďaka pamäti na vonkajšie oslobodenie človeka, teda spomínaniu, ktoré tvorí 

kolektívnu historickú pamäť. V tomto prípade ide skôr o takú pamäť, ktorá presahuje 

historicky overiteľnú skutočnosť, o pamäť na to, čo presahuje pamäť.     

Pamäť vyslobodenia z otroctva v Biblii je rozšírená na celý ľudský život a celé 

ľudstvo, čo možno podľa Levinasa ukázať na jednej z kľúčových biblických postáv. 

Abram odpovedá na absurdnú výzvu opustiť svoju rodnú zem a majetok, ktorého je 

dedičom, a vydáva sa do neznámej budúcnosti. Ako bezdetný sa vzdáva vlastného 

životného zabezpečenia pre prísľub požehnania, teda budúcnosti pre jeho potomkov, 

vďaka ktorým sa stane praotcom mnohých národov. Dostáva nové meno Abrahám. 

Levinas tu hovorí o objavení univerzálnych dejín ľudstva, ktoré presahujú pamäť rodov, 

kmeňov a národov, pretože počítajú s možnosťou niečoho úplne nového. O čase dôvery, 

ktorý presahuje rovinu plánov a očakávaní, ktoré sa zakladajú v pamäťových stopách, a 

o budúcnosti, ktorá nie je založená v žiadnych sprítomňujúcich očakávaniach či v pre-

koncepciách.315 A ani len v opätovnom prerozprávaní krásnych príbehoch, ktoré vytvárajú 

spoločnú skúsenosť času. Len ľudstvo, ktoré ešte žije v otvorenosti budúcnosti môže mať 

dejiny, v ktorých sa ešte všetko neuskutočnilo. Dejiny žijúcich ľudí sú dejinami radosti 

 
313 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 270; (s. 217). 
314 LEVINAS, E. Beyond memory. In In the Time of the Nations, p. 81. Tu je vhodné pripomenúť, že úteku 

Izraelitov z Egypta predchádzalo faraónove nariadenie vyhubiť novonarodených synov (Exodus 1). Je 

zrejmé, že tu Levinas videl analógiu s pokusom zrealizovať úplné vyhubenie židov v jeho storočí.   
315 Tam., p. 82, 86. 
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i utrpenia, ľudskými dejinami, ktoré sľubujú nové trápenia, ale aj možnosť ukončenia 

násilia a lepšej budúcnosti pre potomkov.       

Levinas však neprepadol pokušeniu konštruovať utopické vízie spravodlivej 

a rovnej spoločnosti ako niektorí jeho neomarxistickí súčasníci, hoci pripomínal, že aj 

v marxizme je zachovaná istá perspektíva budúcnosti. Tú ale nehľadal v alternatívnych 

politických a ekonomických systémoch. Nádej nemožno vkladať do žiadnej ideológie. 

Príklad univerzálneho osudu človeka vidí v modelovom príbehu života Jakuba, teda 

Izraela. Ten interpretuje tak, že prisľúbenie zasľúbenej zeme sa neuskutočňuje naplnením 

ľudských predstáv, ale naopak skrze exil v Egypte − v dome otroctva a lopoty − a skrze 

prejdenie si skúšok na ceste von z neho. Čo sa však môže udiať aj absolútne 

nepredvídateľným spôsobom.316 V modernej dobe sa tým Egyptom stal nacistický teror 

a ďalšie genocídy, ktoré život miliónov ľudí premenili na beznádej, neznesiteľný čas bez 

prísľubu a pomoci. Levinas sa však aj v dobe mlčania Boha odmieta vzdať dôvery v 

„suverenitu predhistorickej dobroty či milosrdenstva, ktorú zlo nemôže prekonať.“317 Túto 

dobrotu vidí v príkladoch ľudí, ktorí aj v situácii krajného utrpenia a bezmocnosti svojou 

blízkosťou pri druhých povedali „Nie“ svojvoľnému  a bezprecedentnému násiliu.  

Levinas teda nechápe judaizmus a dejiny židovského národa len ako vlastnú 

židovskú tradíciu, ale v širšom slova zmysle ako charakteristiku takého ľudu či ľudstva, 

ktoré sa chce skutočne nazývať ľudským. Keď Levinas hovorí o židovstve, nadväzuje na 

Rosenzweiga, ktorý považoval práve príklad židovského národa za príklad narušujúci 

Hegelov koncept dejín, u ktorého je zároveň vyjadrená aj kritika od štátu oddeleného 

spôsobu života židov.318       

Podľa Levinasa však judaizmus necharakterizuje primárne kultúrna odlišnosť 

židov. Tá je výsledkom zvláštneho prístupu k svetu. Prečo židia stále prežívajú aj napriek 

všetkým prenasledovaniam, ktoré zažili? Pretože ich výnimočná “dejinná rola vyvoleného 

ľudu“ presahuje svoju historickosť či dokonca samotné dejiny tým, že je chápaná ako 

univerzálne povolanie človeka. Ide o spôsob oddelenej a nezakotvenej existencie, ktorá 

prekračuje historickú podmienenosť a zaradenie do určitého dobového civilizačného či 

kultúrneho typu. Ich vyvolenie neznamená mimoriadnosť v zmysle nejakých elít, ale 

 
316 Tam., s. 87. 
317 Tam., s. 90. 
318 Hegel však súčasne zdôraznil, že aj Židom majú byť priznané občianske práva, a to práve na základe toho, 

že sú ľudia. HEGEL, G. W. F. Základy filosofie práva, s. 294 (§ 270). 
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vyjadruje väčšie nároky, ktoré sú na nich kladené.319 V tomto zmysle Levinas hovoril o 

večnosti ľudu zodpovednosti.   

Táto večnosť neznamená trvanie v zmysle časovej kontinuity či neustálej 

prítomnosti, ale stálosť uskutočňovania a štúdia Tóry a pravidelnosť liturgie, ktorá udržuje 

človeka v bdelosti a v slobode, v takom živote, ktorý nie je nesený len prirodzenými 

sklonmi, a ktorého význam sa nezakladá iba retrospektívne – pripomínaním.320 Levinas 

povzbudzoval svojich židovských (zväčša nepraktizujúcich) čitateľov ku každodennému 

štúdiu Biblie a jej komentárov. To chápal ako nutné duchovné cvičenie a tréning mysle, 

bez ktorého sa človek neudrží na strmej skale, ale vyberie si ľahšiu cestu prispôsobenia sa 

aktuálne populárnym,  no myšlienkovo často plytkým trendom.321 

 

Aj Patočka hovoril o vzniku dejín vo vlastnom zmysle až s otvorením sa priestoru, v 

ktorom sa môže človek prejaviť ako bytosť slobodná a zodpovedná, teda dejinná. Kriticky 

nadväzuje na Hegelovu interpretáciu dejín a vysvetľuje, prečo len o bytosti politickej a 

spoločenskej môžeme hovoriť ako o bytosti slobodnej a dejinnej. Samotná evolúcia 

ľudstva ešte nepredstavuje dejiny, ale je len prírodným vývojom. A dokonca ani rozvoj 

štátov a objav písma v starovekých civilizáciách (teda kultúrnu evolúciu) Patočka 

nepovažoval za históriu vo vlastnom zmysle. Jej počiatok vidí až v antickom Grécku.322 

Vďaka objaveniu či otvoreniu verejného priestoru v polis sa človek môže na 

dejinách spolu so seberovnými podieľať ako bytosť jednajúca, ako slobodný občan. Ako 

individualita, ktorá s ostatnými zákonným spôsobom súperí, aby predviedla svoje 

schopnosti a sama sa uplatnila.323 Nejde už len o miesto uctievania predkov, počúvania 

príbehov a osvojovania si mravov. Samotná polis sa stáva dejiskom mimoriadnych činov, o 

ktorých sa bude rozprávať, ale nie v rovnakom zmysle ako tomu bolo v prípade bájnych 

skutkov hrdinov z eposov. Dejiny pre človeka už viac nie sú časom dávnym a 

predurčeným, ale otvoreným − jeho úlohou. Polis človeku umožňuje pozdvihnúť život − 

primárne orientovaný na prežitie vlastnej rodiny či kmeňa − k cieľom univerzálnejším.324 

Otvára sa mu možnosť vzdelávať sa a učiť ostatných, pokúsiť sa žiť a konať najlepším 

 
319 LEVINAS, E. Náboženství a tolerance. In Etika a nekonečno, s. 136. 
320 LEVINAS, E. Západní model. In Etika a nekonečno, s. 20, 24. 
321 LEVINAS, E. Smysl dějin. In Etika a nekonečno, s. 146. 
322 PATOČKA, J. Problém počátku a místa dějin (záznam přednášky z r. 1974). In: Péče o duši III., s. 283-

284, 289-290. Praha: OIKOYMENH, 2002. 
323 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In Péče o duši III, s. 54.  
324 PINC, Z. Fragmenty k filosofii výchovy, s. 38. 
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možným spôsobom a spolu so seberovnými riadiť obec spravodlivejšie. Stáva sa dielom 

tých šťastnejších slobodných, o jeho pokračovaní nie je vopred rozhodnuté.325   

Nie náhodou sa práve v klasickom Grécku objavili prví historici. Tí okrem opísania 

vtedajších reálií a zapísania pamätných udalostí, zároveň problematizujú vládu osudu 

a pokúšajú sa vysvetliť udalosti práve ľudským konaním. Pamätihodné i odstrašujúce 

skutky a prejavy reprezentantov obce zaznamenávajú pre prichádzajúcu generáciu, ktorá sa 

bude musieť postarať o budúcnosť obce a demokracie. Od toho či z nej aspoň niektorých 

presvedčia, aby šli riskantnejšou cestou verejnej politiky, pestovania kultúry a vzdelávania, 

bude závisieť sloboda oboch generácii a budúcnosť tej mladšej.  

Je pozoruhodné, že zapísanie Desatora, ktoré Levinas považuje za počiatok 

ľudských dejín − dejín, za ktoré sú zodpovední ľudia −, sa dnes datuje približne do 

obdobia dejín Izraelitov, ktoré tesne predchádzalo babylonskému zajatiu (587-538 pr. Kr.) 

a novému exodu. Do 6. st. pr. Kr. sa datuje aj Deuteroizaijáš (časť knihy proroka Izaiáša), 

ktorý vyjadril eschatologický prísľub vykúpenia Sluhom-Mesiášom, čo spadá súčasne do 

obdobia náboženskej reformy, ktorá vyzdvihla Boha Izraelitov ako jediného Boha pre celé 

ľudstvo (monoteizmus) a individualizovala židovské národné či štátne náboženstvo 

príklonom k náboženskej viere. To sa totiž, aby v babylonskom zajatí prežilo, muselo 

spoľahnúť na osobnú vernosť a sústrediť na obnovovanie ústnej a písomnej tradície 

(redakcie kníh Tóry). Židovská náboženská etika tak získala univerzálnejší charakter.326 

Podľa Levinasa práve židovstvo ako morálne náboženstvo týkajúce sa každého človeka, 

kto počuje povolanie Druhého v reči výrazu druhého, prináša nové univerzálne chápanie 

dejín.            

Ak by sme sa držali oboch smelých interpretácii dejín, tak exilové a poexilové 

dejiny židovstva spolu s rozvojom mestských štátov u Grékov, takmer súbežne otvorili 

človeku priestor slobody a dejín vo vlastnom zmysle, hoci každý z nich svojím spôsobom: 

prvý priestor politický, druhý náboženský či etický. A to ako náročnejšiu cestu, ale cestu 

slobody človeka, ktorý nie je bytím uväzneným v dejinnom poriadku, ale dejiny tvorí, 

a ktorého budúcnosť je otvorená. Ale predpokladom histórie u židov nebol demokratický 

štát, ale Tóra, pamäť na vyslobodenie a úsilie si ju udržať aj napriek strate štátu.   

Toto uvedomenie si vlastnej slobody Levinas spája s človekom, ktorý prevzal 

zodpovednosť za seba i za druhých, avšak nielen za tých svojich (vlastnú komunitu, národ, 

 
325 PATOČKA, J. Problém počátku a místa dějin. In Péče o duši III, s. 292-293. 
326 SOKOL, J. Člověk a náboženství, s. 135-136, 144. 
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či štát). Tým sa zároveň pretrháva poriadok osudu (prírodný poriadok bytia a zákonov 

prežitia), ale aj rodový princíp. Je ale otázne, či takáto, univerzálne chápaná sloboda 

každého človeka, nebola v dejinách v skutočnosti presadená až kresťanstvom v prostredí 

už helenizovaného a dokonca aj romanizovaného židovstva. Levinasovi však možno dať za 

pravdu, že vychádza zo židovskej tradície, ktorá je nositeľom idey dejín s neznámym a 

otvoreným koncom.327 Etika je však v dejinách niečím krehkým. Aby sme lepšie 

porozumeli dejinnej slobode, či presnejšie človeku slobodnému v dejinách, ešte raz sa 

vrátime k dejinnej závislosti. Z nej však Levinas nebude myslieť slobodu človeka 

v dejinách. 

 

3.5 Dejiny bez ontológie dejín 
 

V predslove Totality a nekonečna Levinas dejiny spája s politikou a totalitou bytia. Bytie, 

ktorému ide čisto o toto bytie samo, sa úplne odhaľuje v typickej dejinnej skúsenosti, v 

udalosti vojny. Je to situácia, kedy ide človeku primárne o prežitie a kedy sa ukazuje holá 

realita, ktorá zbúrala morálku a kontinuitu dovtedajšieho poriadku. Je novým poriadkom, 

bezohľadným zákonom silnejšieho či chytrejšieho. Nie náhodou sa vojna stáva historickým 

medzníkom. Jednotlivci sú v nej nútení spoločne sa podieľať na udržaní si svojej 

existencie.328 Bytie podľa Levinasa znamená primárne (za)interesovanosť na svojom 

jestvovaní. Potvrdzuje sa ako conatus essendi jestvujúceho, úsilie zotrvať vo svojom bytí. 

Vojnový záujem zachovať si vlastné konečné bytie za každú cenu ľudí spája do 

celku, masy, ktorá jediná môže vzdorovať nepriateľovi. Tento záujem sa prejavuje aj 

v politike ako poriadku rozumu, reprezentovaný vládnucom osobou, ktorá kalkuluje a aby 

ukončila vojnu a vyhla sa možnosti prehry, radšej nakoniec vyjedná s protivníkom 

kompromis a uzatvorí mier. Trvanie v bytí bolo udržané aj za cenu ústupkov a vzájomných 

obmedzení.329 Ale takáto mierová zmluva nie je vzdaním sa “práva“ použiť násilie na 

presadenie vlastných záujmov, skutočným zmierením sa, ale skôr racionálnym 

a podmieneným udržaním status quo, ktorý zatiaľ vyhovuje obom stranám. Jeho udržanie 

potom závisí od dodržania ľudského sľubu. Môžem však veriť nepriateľovi, že dodrží 

slovo a môže on dôverovať mne?     

 
327 SOKOL, J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, s. 207. 
328 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 5-6; (s. 9-10). 
329 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 5.. 
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Ako už bolo spomenuté, dejiny možno interpretovať spolu s Hegelom ako rozumný 

dejinný vývoj ľudského sveta, ako sebauvedomovania ducha a pokrok vo vedomí slobody. 

Duch je jednotou mnohých jednajúcich vedomí. Subjekt je vďaka vedomiu slobodný, ale 

jeho sloboda nie je absolútna, pretože je podrobený logickej štruktúre sveta. Vedomie sa 

formuje tým, že sa vzťahuje k tomu nevlastnému – začleňuje sa do sveta.330 Dejiny tvoria 

zápasy jednotlivcov o uskutočnenie slobody a rovnosti v rôznych sférach spoločenského, 

občianskeho a osobitne politického života.       

Dejiny v Hegelovej filozofii dejín sú dejinami myslenia a zároveň zákonite 

(stupňovito) sa vyvíjajúcimi politickými a kultúrnymi dejinami. A to podľa dialektiky 

stretu protikladov a princípu nutnosti všeobecného účelu a slobody. Sú dejinami 

ich uzmierovania, stelesňovania slobody a pravdy. Duch je celkovou štruktúrou 

spoločnosti, na ktorej jedinci od gréckeho zázraku participujú vlastným slobodným 

jednaním. Vývoj svetových dejín charakterizuje zápas o slobodu podieľať sa na verejnom 

živote. Vďaka kresťanstvu prišla na svet univerzálne porozumená sloboda, sloboda 

človeka ako takého.  

Dejiny sú podľa Hegela vývojom všeobecného racionálneho princípu, ktorý určuje 

aj konkrétnu podobu náboženstva a etiky. Kým kresťanské náboženstvo je nakoniec 

zrealizované v sekulárnych inštitúciách a zavŕšené v Hegelovej filozofii rozumu, etika sa 

stáva zvnútornením spoločenskej morálky, takou mravnosťou, v ktorej sa zosúladí 

subjektívne s objektívnym. Univerzálny rozum sa v dejinách prejavuje vo zvykoch a 

mravoch, v podobe rodiny, v jazyku, v školstve, v zákonoch a v rozmanitých inštitúciách a 

službách, ktoré sa podieľajú na chode štátu. A práve v modernej občianskej spoločnosti a v 

ústavnom štáte sa konkrétne a najväčšmi uskutočnila idea slobody. Občan štátu si ju 

osvojil a porozumel, že všeobecný záujem je jeho vlastným záujmom.   

Aby nedošlo k nedorozumeniu, Levinas dáva Hegelovmu konceptu 

intersubjektívnej slobody v prvom rade za pravdu. Nemôžeme sa uspokojiť len 

s interioritou, teda s vnútornou slobodou a s dobrým úmyslom, aký by mal byť prítomný 

na počiatku konania cnostných ľudí: „Veľká Hegelova úvaha o slobode umožňuje 

porozumieť, že dobrá vôľa nie je sama o sebe pravdivou slobodou, pokiaľ nemá 

prostriedky k svojmu uskutočneniu. (...) Sloboda sa neuskutočňuje mimo spoločenské 

a politické inštitúcie, ktoré jej otvárajú prístup k čerstvému vzduchu, nevyhnutnému k jej 

 
330 MATĚJČKOVÁ, T. Hegelova fenomenologie světa, s. 18-19. 



98 

 

rozvinutiu, k jej dýchaniu, a možno aj k jej spontánnemu rodeniu. Apolitická sloboda je 

vysvetlená ako ilúzia kvôli tomu, že jej stúpenci a požívatelia fakticky už prináležia 

k pokročilej fáze politického vývoja. Slobodná existencia (...) predpokladá už určitú 

organizáciu prírody a spoločnosti. Trápenia mučenia, ktoré sú silnejšie ako smrť, môžu 

uhasiť vnútornú slobodu. Neistota zajtrajška, hlad a smäd, sa vysmievajú slobode.“331 

Sloboda sa môže rozvíjať len v spoločenských a ekonomických vzťahoch. 

Je udržiavaná prostredníctvom štátnych orgánov, práva, vzdelávania a dokonca aj vďaka 

technike. Dejiny intersubjektívnej slobody nie sú eschatológiou, ale objektivizovaním vôle 

v univerzálnych inštitúciách, hľadaním uznania a bezpečia. Tým, že sa sloboda môže 

plnšie realizovať v dejinne vyvinutých spoločenských útvaroch, si podľa Levinasa zaistila 

svoju ochranu pred vlastnou ľubovôľou i svojvôľou druhých, ale ešte nedostala svoju 

vlastnú legitimitu.            

Dejiny u Hegela sú už jednotným príbehom, totalitou času, bytím a rozumným 

svetom. Rozum ako syntéza je synchronizáciou historického, je prítomnosťou. Dejiny sa 

prezentujú v Idei.332 Dejiny sú síce nevratným časom v tom zmysle, že smerujú k istému 

cieľu, ale zároveň sú späté s ich vlastným porozumením, ktoré sa deje retrospektívne. 

Človek sa podľa Hegela svojou účasťou na spoločných dejinách učí rozumieť sebe 

samému ako dejinnému. A to pripomenutím si svojej skúsenosti. Porozumie, že aj dejiny 

filozofie a vedy sú jeho vlastnými dejinami. Reflexiou spätne zhrnie dynamický vývoj 

ducha a interpretuje ho ako vývoj vlastného vedomia. Pochopí, že bol logický a 

zmysluplný, že došiel k absolútnemu vedeniu, ktoré zrejme spočíva v celku dovtedajšej 

dejinnej skúsenosti.           

História je zároveň spomínaním (Erinnerung), duchovným výkonom vedomia, 

reprezentujúcim myslením.333 Racionalita je retrospektívna. Človek je schopný nahliadnuť, 

že poslúžil rozvoju slobody v dejinách. Uvedomiť si, že je slobodný len vo svojej 

historickej závislosti, a že je sám sebou len vďaka druhým. Vďaka tomuto poznaniu sa 

môže odosobniť od svojich partikulárnych prianí a pracovať pre všeobecné dobro 

spoločnosti, ktorej za veľa vďačí. Bez nej by sa mu napr. nedostalo možnosti vzdelávania 

ako sebakultivovania.         

 
331 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 269; (s. 216). 
332 LEVINAS, E. La philosophie et l’eveil. In Les Études philosophiques, p. 309. 
333 RICCI, V. The Role of Erinnerung in Absolute Knowing: History and Absoluteness. In Hegel on 

Recollection: Essays on the Concept of Erinnerung in Hegel's System, p. 1, 10. 
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Práve Hegelovu Fenomenológiu ducha interpreti často vykladajú ako cestu 

vzdelávania, strastiplného formovania vlastnej identity človeka a vývoja myslenia 

samotného autora, ako filozofický Bildungsroman. Zostáva tu akási dvojznačnosť 

i vzájomná súvzťažnosť medzi Bildung jednotlivca (osobitne ako pretváranie vlastného 

vedomia vo vystavovaní sa svetu a vlastným zlyhaniam334) a kultiváciou celej spoločnosti 

prostredníctvom pedagogiky svetových dejín. Zdá sa, že obe strany od seba nemožno 

oddeliť, pretože sa dejú za rovnakým účelom a podľa rovnakého dialektického zákona. 

Výborným príkladom je, že sám Hegel považoval svoju filozofiu za vrchol dejín myslenia, 

pričom uznáva, že by naň nevystúpil bez svojich predchodcov.  

  

Dospieva však človek skrze nárast sebapoznania v dejinách ducha aj k sebakritike, 

ktorá by nebola len prirodzeným výsledkom jeho myšlienkového vývoja a skúsenosťou 

poučenia sa z vlastných chýb (keďže z dejín sme sa podľa Hegela nikdy nepoučili)? Je 

moderný štát a občianska spoločnosť, v ktorých sa môže človek slobodne realizovať ako 

nikdy predtým, už zavŕšením ľudských dejín a vrcholom myslenia človeka? Zostáva 

poslaním ľudí už len udržiavať inštitúcie a zdravú občiansku spoločnosť?   

V čom spočíva Levinasova kritika Hegelovej filozofii dejín? Levinasa 

neuspokojuje to, že by človeka robilo duchovným človekom primárne zdieľanie 

spoločného sveta a poznanie toho všeobecného a vzájomného. Môže človeka 

charakterizovať aj niečo, čo nepochádza ani od neho samého, ani od dejinne sa vyvíjajúcej 

spoločnosti? Alebo sa zakladá každý význam na našej skúsenosti a spoločnom vedení? 

Existuje taká ľudskosť, ktorá nie je zdieľaná a sprostredkovaná ako pojem a nie je 

stotožnená s kultúrnymi objavmi a myšlienkovými výplodmi? Iste, bez druhých ľudí 

a kultúrneho sveta by človek nebol tým, kým je, nemal by jazyk, svoju identitu, ani 

garanciu vlastných slobôd. Úspešná socializácia a enkulturácia je podstatnou možnosťou 

človeka, ale je aj tou najvyššou?    

Ak by ľudská osoba dostávala svoj zmysel primárne vďaka participácii na 

celkovom živote a vývoji spoločnosti, síce by už nezávisela na rytme prírody, ale 

podliehala by akémusi celkovému kultúrno-dejinnému rytmu sveta. Ten však nemožno 

oddeliť od interpretácií a zhodnotenia historikov (ideí). Význam človeka a jeho konania by 

závisel na jeho spoločenskom, historickom a právnom uznaní, bol by redukovaný na to, 

akú úlohu zohráva vo svojej spoločnosti a akú rolu zohral v histórii. Jeho hodnota by 

 
334 MATĚJČKOVÁ, T. Hegelova fenomenologie světa, s. 37. 
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závisela od toho, v akej epoche žil, aké dielo po sebe zanechal, a od toho, či si ho niekto 

všimol a stále sa naň ešte spomína.           

Čo však s takými okamihmi ľudskosti a neľudskosti, ktoré si nik nevšimol 

a s ľuďmi, na ktorých si nik nespomenie? Levinas sa nechce zmieriť s tým, že utrpenie 

mnohých neznámych ľudí by mohlo byť Hegelovou filozofiou racionálnych dejín 

ospravedlnené v mene podieľania sa na pokroku slobody, a dokonca byť v spätnom 

pohľade považované za dejinne nevyhnutné: „Světové dějiny jsou pokrokem vědomí 

svobody – pokrokem, který smíme poznat v jeho nutnosti.“ Dejiny sú časom nestálym, 

prinášajú zánik národov a štátov, sú plné násilia a utrpenia. To však nebolo zbytočné, 

pretože dejiny zo svojej podstaty smerujú k nárastu slobody. Sloboda, ktorá je vedomím 

o vlastnej slobode je posledným účelom sveta: „K tomuto poslednímu účelu se 

propracovávaly světové dějiny, jemu byly přinášeny všechny oběti na širokém oltáři země 

v průběhu dlouhé doby. Jedině tento poslední účel se provádí a naplňuje, jedině on je ve 

střídání všech událostí a stavů tím stálým, jakož i tím, co jediné je v nich opravdu činné. 

Tento poslední účel je to, co chce se světem Bůh.“335 Bolestné dejinné udalosti je treba 

pochopiť ako prostriedky posledného účelu svetových dejín. Ľudstvo je v zajatí jeho moci. 

Hegel tak nevyslovil len tézu o absolútnom vedení, ale postavil sa aj do nebezpečnej 

pozície hlásateľa vôle Boha.    

Nie je však aj tzv. dejinný optimizmus Hegela – vyjadrený dobovou vierou v rozum 

– spôsobom ako sa vysporiadať s premenlivosťou sveta? A to svojráznym prepojením 

jednak gréckeho filozofického úsilia racionálne sa vysporiadať s často neutešenou 

situáciou človeka vo svete a jednak židovsko-kresťanského chápania dejín ako svetových 

dejín spojených s nádejou. S nádejou sa však Hegel neuspokojuje, jeho filozofia dejín je 

zároveň teodíceou. Podľa Hegela nás práve svetové dejiny vyzývajú k zmiereniu boha so 

zlom pomocou afirmativného poznania, ktoré prekonáva negativitu vo svete. To znamená, 

pochopiť rozum v jeho určení, v jeho obsahu.336 Hegel práve racionalitou dejín 

ospravedlňuje boha za zlo, pretože boh je u neho spojený s dejinným vývojom ducha. 

Jedinec nakoniec dospieva k zmiereniu sa s negativitou vďaka vedeniu o dosiahnutí 

slobodnejšieho a bezpečnejšieho života v štáte, v ktorom sa násilie a utrpenie obmedzilo 

aspoň na prijateľnú mieru.337         

 
335 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 20. 
336 Tam., s. 18. 
337 CHÉTELAT, P. Hegel’s Philosophy of World History as Theodicy. In Hegel and History, s. 227. 
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Ak sa božia múdrosť vo svetových dejinách prejavuje v činnosti a v skutočnosti 

ducha vo svete, neznamená to už len, že úlohou človeka je boha poznať, ale že aj boh 

závisí od nášho poznania a čaktivity, stáva sa sebou prostredníctvom nášho spoločného 

historického diela. A tak nielenže strácame osobného Boha, ale aj svojbytnosť etickej 

praxi, keďže tá závisí od úrovne slobody a sprostredkovania porozumenia vlastným 

dejinám. Z toho však plynie, že človek už fakticky nenesie zodpovednosť za zlo 

v dejinách, ale len nedospelá spoločnosť a nezrelosť vedomia jedincov. Môžeme sa však 

vzdať osobnej zodpovednosti bez toho, že by sme zároveň nestratili aj osobnú slobodu? 

Pierre Bouretz, v nadväznosti na F. Rozsenzweiga a E. Blocha, hovorí 

o Hegelovom koncepte dejín ako o sekulárnej teodícei: „Totalizace se tu uskutečňuje 

jedině v dějinách a skrze ně – v přesvědčení, že chronologický sled se kryje s vývojem 

bytí. Čas světových dějin přetrvává jako ontologický základ, kde se vytrácejí jednotlivé 

existence, neboť se vyvíjejí souběžně s tím a směřují k absolutnu. Poukaz k této společné 

temporalitě dějin přiděluje každému rození a každému umírání osudový smysl a ovládá 

ducha, který se domněle smiřuje se zkušeností zla. (…) Hegel uzavřel se světem předčasný 

smír, a přesto se podupané květy lidské zkušenosti znovu napřimují.“338 Nejde tu teda o len 

otázku historického optimizmu alebo pesimizmu vzhľadom na civilizačný vývoj, ani 

o dichotómiu objektívneho a subjektívneho, ani o (ne)možnosť hodnotenia dejinných 

udalostí a epoch, ale o otázku: Je niečo aj mimo čas dejín či historický čas?  

Levinas svojou kritikou totality vyjadruje najmä nepatričnú redukciu človeka na 

jeho historické a spoločenské miesto v dejinnom procese, či už v nejakom úseku 

spoločných dejín, alebo v dejinách štátu. Človek by tak svoje miesto v dejinách mohol 

dostať až zhodnotením jeho činov od pozostalých a spätným začlením do historického 

kontextu po smrti. Ale, ako sme už ukázali, v rovine vnútorného života (i vlastnej pamäti), 

aj v rovine vzťahu k druhému, je človek ne-historický v tom zmysle, že nie je určený ani 

atmosférou a vývojom spoločnosti, ani nejakou historickou danosťou. Človek, kým žije, 

nemôže takto spoznať ani seba, ani druhého, pretože nie je ako človek nikdy hotový so 

sebou a už vôbec nemôže byť hotový s druhými. Etický nárok je nedovŕšiteľný. Reč tváre 

druhého nie je jazykovým výrazom, ale vyjadruje rovinu významu, ktorá nepochádza z 

historicky založeného spoločenského bytia človeka. Ak by sme osobu redukovali na bytosť 

historickú, etika by bola úplne kultúrne podmienená a spravodlivá spoločnosť len otázkou 

dobových modelov spolunažívania a podôb intersubjektívnych vzťahov.   

 
338 BOURETZ, P. Svědkové budoucího času III., s. 354. 
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Zdá sa teda, že Hegelova filozofia nie je pre Levinasa problematická len 

idealizmom, ktorý vyzdvihuje to všeobecné, ale aj zosvetštením nepodmieneného a 

redukciou nekonečného na konečné a dejinne sa vyvíjajúce.339 Aj podľa Karla Löwitha je 

Hegelova filozofia dejín redukciou tzv. svätých dejín na dejiny svetské a súčasne 

pozdvihnutím svetských dejín na posvätné. Pričom sa boh vstrebáva v duchu sveta.340 

Rozum je stelesnený v politických, právnych a spoločenských inštitúciách, v ktorých sa 

realizuje a udržiava sloboda. Hegel hľadá absolútno v žitom svete, ku ktorému sa vedomie 

vzťahuje.341            

Svet je spoločným i jednotlivým výkonom a zlyhávaním ľudí, vonkajšou 

skutočnosťou ich jednania, myslenia a vedenia. Absolútno je na jednej strane závislé od 

vedomia a vlastnej činnosti človeka, no na strane druhej sa vyvíja samostatne. Svetový 

rozum ľudské vedomie pomocou ľsti prekonáva a jednotlivcov obetuje ako prostriedky 

všeobecnej idey. To sa však deje pre ich dobro, pretože takto môžu mať podiel na 

svetových dejinách.342 S Levinasom sa teda môžeme pýtať, či v takto teleologicky 

chápaných dejinách človek predsa len skutočne dostáva vlastný priestor? Nie je význam 

jeho existencie redukovaný na službu dejinám − participáciu na vývoji celkového zmyslu? 

Skutočne nadobúda ľudské konanie svoj význam až po tom, čo bolo spätne zhodnotené, 

teda, až keď dostane význam historický? A predovšetkým, môžeme sa zmieriť s tým, že 

utrpenie nespočetných ľudí v dejinách malo poslúžiť rozvoju ľudskej slobody? 

 

 
339 Hegel striktne nerozlišoval pojmy filozofické a pojmy teologické, pričom obom nezriedka dával osobitý 

význam. Snažil sa o uzmierenie nekonečného a konečného. Napr. vtelenie boha ako človeka (Ježiš) je preň 

obrazom založenia inštitúcii a nebeské kráľovstvo sa podľa neho uskutočňuje v modernom štáte. V novej 

dobe je už na človeku, aby stelesnil všeobecné v konkrétnom. M. Sobotka pripomína, že Hegelov boh nie je 

Stvoriteľom a Osobou, ale ideou. Hegelova filozofia je „teologie boha vyvíjejícího se v dějinách, přičemž 

veškerý důraz spočívá na člověku, který je v náboženství, v umění a ve filosofii, ale i ve svém pozvolna se 

vyvíjejícím pojetí sebe sama a světa nositelem sebeuvědomování boha.“ SOBOTKA, M. K Hegelově 

filosofii dějin. In HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 294. 
340 Karl Löwith vidí problém Hegelovho konceptu v tom, že kresťanské náboženstvo považuje za rozumom 

už zrealizované v dejinách sekulárneho sveta (v inštitúciách), „ako keby kresťanská viera mohla byť niekedy 

vôbec zrealizovaná, a pritom zostať vierou vo veci neuzreté.“ LÖWITH, K. Meaning in History. The 

Theological Implications of the Philosophy of History, s. 58-59.  
341 Pojem sveta u Hegela podrobne analyzovala a jeho filozofiu ako filozofiu žitého sveta v protiklade k tzv. 

zásvetiu vo svojej práci vyložila MATEJČKOVÁ, Tereza. Hegelova fenomenologie světa. Praha: 

OIKOYMENH, 2018. Táto dichotómia je však problémom osvietenskej filozofie náboženstva, kde 

náboženstvo už nie je vernosťou vyjadrenou spoločným rituálnym slávením a etickou praxou, kde vyššia 

spravodlivosť prekračuje stanovenú mieru konania, ale skôr vnútorným presvedčením, ktoré sa zakladá na 

tom, čo bolo poznané ako rozumné. 
342 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 29.  
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3.6 Eschatológia a dejiny s otvoreným koncom 

  

V opozícii voči ontologizujúco poňatým dejinám oslobodzovania, ktoré sú vyjadrené v 

činoch veľkých historických osobností, a v protiklade k politickým dejinám a k totalite 

násilia – poriadku vojny ako krvou písanej udalosti, z ktorej povstáva poriadok mieru 

a rozvoj slobody – stojí podľa Rosenzweiga a Levinasa tzv. eschatológia.343 Tá sa stavia k 

dejinám inak, pretože odkazuje na budúcnosť, ktorá presahuje dejinami načrtnutý smer 

vývoja. Nejedná sa teda ani o budúcnosť vopred predurčenú a v našej dobe priebežne 

zavŕšenú istým dejinným zmyslom, ani o budúcnosť rozvrhovanú charakterom 

spoločenských vzťahoch, v ktorých sa subjekt utvára a ktoré súčasne spoluutvára. 

Eschatológia necháva budúcnosť budúcnosťou, časom neznámym. Preto dejiny 

zostávajú takým vývojom, ktorého smerovanie síce zostáva v nedohľadne, ale môžeme ho 

pozitívne ovplyvniť. V židovstve i v kresťanstve (v Biblii) je eschatológia spojená s 

prorockou rečou a znamená vieru v mier, v čas dokonalej spravodlivosti, kedy sa na nikoho 

nezabudne a presvedčenie, že žiaden ľudský skutok sa nestratil a nebol márny. Je 

odmietnutím zmierenia sa s dejinami násilia ako so zrejmou realitou zjavovania bytia a ako 

s rozumne sa vyvíjajúcim chodom spoločnosti.344 Celú slobodu človeka nemusíme vidieť 

len v dejinne sa uskutočnenej slobode, takej slobode, ktorá neujde “osudu dejín“, ktorý 

vládne v esencii – poriadku bytia.345       

To, že o poslednej spravodlivosti či vykúpení nemáme žiadnu evidenciu ešte nemusí 

znamenať, že by muselo ísť o naivné presvedčenie alebo hľadanie utopických riešení 

aktuálnych konfliktov. Prorockú reč Levinas nechápe ako nejaké veštenie budúcnosti, ale 

naopak ako to, čo musí byť povedané, aby človek mohol veriť, že otvorenú budúcnosť 

môže zvládnuť.346 A že ju aj ďalšie generácie budú môcť zvládnuť vtedy, keď niekto z 

nich zostane verný či poslušný etickým nárokom, ktoré prekračujú konečné nároky, ktoré 

na neho kladie každá doba, spoločnosť a štát. Proroctvo je tu chápané biblicky: jednak ako 

 
343 Eschatológia znamená slovo o posledných udalostiach. V židovskej tradícii je synonymom mesiášskeho 

prisľúbenia, v kresťanskej zase dejín spásy. Ide o učenie, či skôr vieru v Boží plán s ľudstvom a v blížiaci sa 

koniec dejín. Ten však zostáva neznámou budúcnosťou, a preto nie je cieľom samotného dejinného vývoja 

v tom zmysle, že by jeho význam mali určiť samotné dejiny. V eschatológii nejde primárne ani o stanovenie 

toho, “čo sa to a ako sa to stane“, ani len o konceptualizáciu útešného učenia o dejinách, ale je vyjadrením 

samotnej viery v spravodlivý “súd nad dejinami“, teda ľudstvom a každým človekom. Metaforami 

a symbolmi preplnená apokalyptická literatúra ale zároveň podnecuje čitateľovu imagináciu, ktorý môže 

ľahko podľahnúť pokušeniu hľadať “znamenia konca čias“ v udalostiach a osobnostiach svojej doby. Táto 

literatúra tak neprinášala len útechu prenasledovaným pripomínaním konečnosti utrpenia, ale v dejinách 

opakovane nepriamo povzbudzovala aj rozvoj radikálnych chiliastických hnutí, ktoré hýbali dejinami Európy 

a v sekularizovaných a pozmenených podobách aj dejinami moderného sveta. 
344 LEVINAS, E. Totalité et infini, s. 337; (s. 270). 
345 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 9. 
346 LEVINAS, E. Být pro druhého, s. 31. 
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reč proroka, ktorý je povolaný, aby bol sám svedkom pravdy, teda spravodlivým; a jednak  

ako reč, ktorá má dosah na budúcnosť bez toho, že by ju definitívne predurčila, alebo 

vedela koho a ako osloví.       

V eschatologickej reči ide paradoxne predovšetkým o povzbudenie k trpezlivosti 

v očakávaní Nekonečna, čo človeka chráni pred falošnými mesiášmi či nebezpečenstvom 

náboženského fanatizmu v dejinách spojeného napr. s chiliastickými hnutiami. Kým 

žijeme, nie sme hotoví ani ako jedinci, ani ako spoločenstvo, teda nemôžeme vkladať celé 

svoje životné nádeje do dobových projektov, vízii či politických režimov, ktoré 

pochopiteľne hľadajú svoje oprávnenie v rôznych tzv. dejinných úlohách.  

Tým, že Levinas vystríha pred hľadaním zmyslu dejín v samotných dejinách a v ich 

interpretáciách, nabáda k rozumnej zdržanlivosti a neredukuje význam budúceho času na 

to, čo si je človek schopný predstaviť či sám vytvoriť. Dejiny ešte neskončili a mnohému 

nerozumieme. Kým trvá ľudské utrpenie, je nemiestne ohlasovať koniec dejín alebo hľadať 

naplnenie dejín v nejakom dobovom vedení či v organizácii spoločnosti. Sloboda, ktorá sa 

uskutočňuje v rovine vzájomných spoločenských vzťahov, závisí od starostlivosti ľudí, ale 

nie je poslednou možnosťou človeka. Levinas hovorí o nároku, ktorý sám nemôže závisieť 

od bytostne konečnej slobody človeka. O nároku nepodliehajúcom dejinným zmenám, 

vďaka ktorému človek môže naopak zachovať odstup od dejín.347 Človek je schopný 

premýšľať a hovoriť o ľudských dejinách v zmysle charakteristických znakoch dejinného 

vývoja, ale je schopný sa aj zastaviť a okamihy ľudskosti a neľudskosti v dejinách hneď 

nesubsumovať do určitého životného, spoločenského a historického kontextu alebo do 

nejakej myšlienkovej schémy, akou je aj idea celkového dejinného napredovania.  

Eschatológia podľa Levinasa nevyjadruje nejaké tajné poznanie budúcnosti, ale 

naopak necháva budúcnosť budúcnosťou. Nielenže nikdy nemáme úplné poznanie času 

ľudstva a jeho dejín, ale ani samých seba a druhých: „Je vzťahom k tomu prebytku, čo leží 

vždy mimo totalitu, akoby objektívna totalita nenaplňovala pravú mieru bytia, ako keby 

nejaký iný pojem – pojem nekonečna – musel vyjadriť túto transcendenciu voči totalite, 

neobsiahnuteľnú v (žiadnej) totalite a takisto pôvodnú ako totalita.“ Levinas sa pokúša 

filozoficky vyjadriť, že môže byť aj niečo mimo totalitu dejinného času bytia a za 

hranicami vedenia, a teda aj niečo, čo presahuje historické poznanie a nie je založené 

v štruktúrach dejinného vývoja. „(...) Eschatologické, ako to za dejinami, vytrhuje bytosti 

z právomoci dejín a budúcnosti – povzbudzuje ich k ich plnej zodpovednosti a volá ich k 

 
347 LEVINAS, E. Smysl dějin. In Etika a nekonečno, s. 146-147. 
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nej.“348 Robí človeka ľudským, pretože zodpovednosť sa nedeje ako akt intelektuálneho 

porozumenia vlastnej dejinnosti, ale začína ako citlivosť na aktuálne potreby druhého 

človeka.          

Eschatológia je u Levinasa zároveň vyjadrením viery v spravodlivosť, ktorá bude 

mať posledné slovo, pričom sa, na rozdiel od dejín, na nikoho nezabudne. Od samotných 

dejín nemožno očakávať spravodlivosť, voči mnohým zločinom zostanú dejiny slepé. 

Levinas nepovažuje za najvyššie určenie človeka takú morálku a religiozitu, akú Hegel 

nachádza v zmierení dejinnej nutnosti a slobody sebaurčenia.349 Človeku je dané 

privilégium možnosti odstúpiť od samotných dejín a maxím svojej doby, je schopný 

hľadať vyššiu spravodlivosť. Zodpovedný a slobodný človek môže súdiť dejiny.350 Koniec 

koncov nie je aj Hegelovo dielo dôkazom toho, že bol vo svojej dobre natoľko nezávislým 

mysliteľom, že sa sám odhodlal posúdiť dejiny?       

Avšak eschatológia nie je výberom svetových činov a udalostí, ktoré definovali 

nové pravdy ľudského jednania a myslenia: „Eschatológia podriaďuje dejiny súdu v ich 

celku, je vonkajšou aj voči samotným vojnám, ktoré znamenajú koniec; navracia každému 

okamihu jeho plný význam v tomto okamihu samom: všetky prípady sú zrelé na to, aby 

boli vypočuté. To, na čom záleží, nie je posledný súd, ale súd všetkých okamihov v čase, 

kedy sú súdení živí. Eschatologická idea súdu (v protiklade k súdu dejín, v ktorom Hegel 

neprávom videl jej racionalizáciu) implikuje, že bytosti majú identitu “pred“ večnosťou, 

pred dovŕšením dejín, predtým než pominú časy; kým je ešte čas na to, aby bytosti 

existovali v určitých vzťahoch, ale vychádzajúc zo seba a nie z totality.“ Človek tak nie je 

podceňovaný svojou dejinnou determináciou, ktorou môže byť aj nedostatok vonkajšej 

slobody, ale má čas: „(...) Idea bytia presahujúceho dejiny, umožňuje bytosti zároveň 

naplno zúčastnené v bytí i plne osobné, bytosti povolané sa hájiť vo svojom procese, 

a preto už dospelé, a kvôli tomu tiež bytosti, ktoré sú schopné hovoriť, namiesto toho, aby 

prepožičiavali svoje pery anonymnému slovu histórie. Mier sa deje ako táto spôsobilosť 

hovoriť. Eschatologická vízia ruší totalitu vojen a ríš, kde sa nehovorí. Neupiera zrak ku 

koncu dejín bytia, chápaných ako totalita, ale uvádza do vzťahu s nekonečnosťou bytia, 

ktoré presahuje totalitu.“351    

 
348 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 7; (s. 11.) 
349 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 29. 
350 LEVINAS, E. Smysl dějin. In Etika a nekonečno, s. 146. 
351 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 7-8; (s. 11.) 
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Eschatológia je spojená s možnosťou reči, ktorej zmysel nespočíva v 

historickom jazykovom kontexte, s možnosťou etiky presahujúcej dobový diskurz 

o morálke, s možnosťou mieru, ktorý nie je len aktuálne nevyhnutným prímerím, 

s možnosťou ne-pamätnej minulosti, teda minulosti, ktorej pôvod nestanovuje subjekt, a s 

možnosťou veriť v blízku budúcnosť, ktorá nezávisí od môjho pretendovania a 

predstavivosti. Paradoxne tak vyjadruje, že všetko nemusí podliehať hraniciam ľudských 

možností. Budúci mier nie je predmetom môjho poznania, ale viery, a preto zostáva alebo 

už začína, túžbou po ňom.           

Môže to niečo znamenať aj pre súčasného človeka, ktorý je svedkom rýchlych 

dejinných zmien a často nie je nábožensky zakotvený? Aj dnes je dobré mať sa na pozore 

pred pseudo-náboženskými a sekulárnymi chiliastickými konceptmi a nevkladať nádeje 

ľudstva len do technologického pokroku: „Především musíme trvat na otevřeném konci 

dějinného příběhu, to jest na tom, že ve světě i sami v sobě sice vidíme zřetelné posuny, 

které vedou jistým směrem a nejsou jen chaotickým Brownovým pohybem jednotlivců, 

nicméně nikdo a nic nám nedává právo hlásat, že víme kam tento pohyb vede a kde by měl 

skončit. Projevy dějinných změn (…) tu prostě jsou. Ne však jako zjevení vůle absolutního 

Ducha, nýbrž jako výzva našemu myšlení a jednání, co s novými možnostmi dokážeme 

udělat a jakým zneužitím dokážeme zabránit.“352 Nepomôže nám keď v dobe ekologickej 

krízy budeme nad ľudstvom dopredu lámať palicu. V dobrom úmysle nutnosti riešenia 

ekologických problémov sa napr. nemožno znížiť ani k ekoterorizmu alebo k boju proti 

plodeniu ľudí, bez ktorého by sme tu sami neboli, ani apelovať za “právo“ rozhodnúť sa 

o vlastnej či cudzej smrti.   

 

3.7 Nezabudnuteľné dejiny 
 

Etiku Levinas nazýval aj optikou, víziou priameho a ne-historického v zmysle 

netotalizujúceho videnia skutočnosti. Etika podľa neho umožňuje vidieť dejiny ako dejiny. 

Eschatológia je pripomenutím našej zodpovednosti za slobodu druhých a nádejou 

v spravodlivosť, ktorú nereprezentuje len historický súd, ktorý je dodatočným 

nezúčastneným zhodnotením a posúdením od historikov či anonymným “verdiktom“ 

samotných dejín. Náš dejinný údel dáva porozumieť nášmu prežívaniu, zmýšľaniu 

 
352 SOKOL, J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, s. 210-211. 
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aj konaniu, ale nelegitimizuje ho. Človek je podľa Levinasa jedinečnou bytosťou, ktorá 

môže byť eschatologicky súdená kvôli svojej vlastnej zodpovednosti.353    

Človek je schopný reči. Môže sa s nepriateľom dohodnúť nielen na mierovej 

zmluve, ale má možnosť skutočného zmierenia sa, je schopný prelomiť vojnový stav 

a prekročiť minimálne podmienky vyjednaného mieru. Človek teda nie je slobodný vďaka 

dejinám, na ktorých sa môže podieľať, ale dejinné okamihy par excellence tvorí ako bytosť 

etická. Dejiny nie sú akýmsi všeobecným vývojom slobody, ale je to vernosť 

a spravodlivosť, čo človeka oslobodzuje od “dejinných pravidiel“, napr. totality vojny. 

Levinasovo myslenie sa môže zdať naivné, no neprispôsobuje sa presvedčeniu, že 

v dnešnej dobe masovej a globalizovanej spoločnosti sám nemôžem nič urobiť 

a ovplyvniť. Nejde tu však o otázku či a ako môžem svojím angažovaním zmeniť svet. 

Veľké a dejinné je často to malé, čo zostáva neviditeľné, o čom sa už možno nikto iný 

nedozvie a čo možno nik už nebude pripomínať, to, čo má hodnotu nezávisle od 

spoločenskej pozornosti či historického uznania.  

Ako sme už spomenuli, dejiny židov podľa Levinasa nie sú dejinami Židov, ale 

akýmsi modelom dejín celého ľudstva. Etický záväzok, ktorý židia dostali, chápe ako apel 

a východisko pre poľudštenie človeka. Príkazy Tóry sú vyjadrením dôvery v človeka, 

ktorý je schopný konfliktom predchádzať a konflikty riešiť. A akt to nie je možné inými 

spôsobmi, aj trpením nespravodlivosti. To však neznamená, že inokedy nárok 

spravodlivosti, kvôli ochrane prenasledovaných, nepožaduje odo mňa sa proti iným 

postaviť aj so zbraňou v ruke. Dejiny sú dejinami ľudskosti a neľudskosti celého ľudstva 

a súčasne každého jednotlivca, nie len dejinami jednotlivých národov, rôznych kultúrnych 

tradícií alebo vývojom filozofických ideí a politických útvarov a štátnych zriadení.  

Levinas hovorí o tom, že byť židom znamená byť človekom: zodpovedať za 

všetkých, nie len za svoj kmeň, národ, štát či náboženské spoločenstvo. Dokonca aj za 

generácie, ktoré si nepamätáme a generácie, ktoré ešte neprišli. Zodpovednosť je niečo 

nadčasové a nad-dejinné. Avšak deje sa len v konkrétnom čase a v dejinách, resp. tento čas 

a dejiny “v pravom zmysle“ tvorí. Čas v hebrejskom jazyku a myslení navyše nie je určený 

rozlíšením na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Podľa Levinasa podstatný rozdiel medzi 

Západom a Izraelom spočíva práve v zakúšaní času a okamihov. Kým západný model času 

hľadá historický zmysel v historickom vývoji, a preto zdôrazňuje relatívnosť jednotlivých 

 
353 PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie, s 156. 
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okamihov alebo hľadá akúsi ideálnu večnosť, ktorú však chápe nadčasovo či nečasovo 

(teda bez druhého); židovský model času vyzdvihuje istú „permanenci v čase, jakýsi čas 

nesený okamžiky, jež jsou skrze svůj smysl a těsnou blízkost cíle okamžiky svatosti, 

okamžiky, z nichž žádný není a nemá být ztracen, ale které všechny se patří prohlubovat.“ 

Pričom táto stálosť sa uskutočňuje v konkrétnych medziľudských vzťahoch, ktoré 

predpokladajú a požadujú takú spravodlivosť, ktorá nie je len ideologickým konceptom 

spravodlivosti (hoci chápanej v pozitívnom zmysle nejakého ideového konceptu).354 

Diachrónia času znamená vernosť tzv. trvalým hodnotám či cnostiam, ktoré sa 

v živote človeka prejavujú tak, že ich neustále prehlbuje. Levinas ju charakterizuje ako 

premenu dobrého v lepšie, život usilujúci sa o neustály vzostup, preto pred ekonomickým 

termínom hodnota, ale aj pred gréckym pojmom cnosť – odkazujúcim na zdatnosť 

či mimoriadne rozvinutú schopnosť človeka rozumne rozhodovať – vo svojich vrcholných 

dielach preferuje náboženský pojem svätosť.355 Ide o etickú rovinu, ktorá presahuje 

historicky a spoločensky podmienenú mravnosť, pretože je nesplniteľným nárokom. 

Človek je schopný viac ako sa od neho aktuálne očakáva, alebo ako očakáva sám od seba. 

Toto chápanie etiky je predsa len v niektorých aspektoch blízke Platónovej etike Dobra 

a Aristotelovej etike dobrého či blaženého života, ktorý spočíva v hľadaní najlepšieho 

možného konania. Na rozdiel od mužnej sily však Levinas zdôrazňuje význam 

zraniteľnosti. 

Levinas nepoprel dôležitosť historicky rozvinutých spoločenských vzťahov pre 

slobodu človeka a nerozvinul nejakú apolitickú a ahistorickú filozofiu ľudskej existencie. 

Ale zdôraznil aj iný ako historický význam slobody – etický význam sociality, ktorou 

podľa neho začínajú univerzálne dejiny ľudstva v pravom zmysle. Človek, ktorý sa 

obnovuje, je slobodný voči svetu a dejinnému vývoju. Judaizmus a kresťanstvo priniesli 

ideu úplnej slobody, ktorá presahuje dejinné určenie a ukončenosť minulého času. Človek 

môže ľútosťou a odpustením napraviť aj nenapraviteľný čas.356     

 
354 LEVINAS, E. Západní model. In Etika a nekonečno, s. 12-13. 
355 Tam., s. 16. 
356 LEVINAS, E. Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. In Esprit, 1934, vol. 3, no. 26, p. 

200. Aj podľa Levinasa kresťanstvo radikálne zabsolutizovalo slobodu človeka. „Odpútanie sa duše nie je 

abstrakciou, ale konkrétnou a pozitívnou schopnosťou oddeliť a odpútať sa. Rovnosť dôstojnosti všetkých 

duší nie je závislá od hmotných podmienok či sociálneho postavenia osôb. (...) Plynie z toho, že duši je daná 

schopnosť oslobodiť sa od toho čo bolo, od všetkého toho, čo ju zväzovalo a zaväzovalo, − aby znovu našla 

svoju prvotnú nevinnosť.“ Tam., p. 201.   



109 

 

Zostať slobodný voči dejinám zároveň znamená obstáť v pokušení hľadať spásu 

v historických, teda konečných politických režimoch a v mimoriadnych udalostiach v 

dejinách národov, ale aj v predstave dejinného pokroku či v kultúrnom vývoji 

a výdobytkoch, ktoré by mali ľudstvu zabezpečiť šťastnejšiu, lepšiu či ekologickejšiu 

budúcnosť alebo aspoň nejakú budúcnosť. Človek nie je podriadený primárne dejinám, ale 

univerzálnym nárokom zodpovednosti a spravodlivosti, ktoré mu naopak dávajú možnosť, 

či skôr povinnosť, súdiť dejiny.357 

   

Čo znamená právo súdiť dejiny? Levinas reaguje na Hegelov aforizmus 

o svetových dejinách, ktoré majú predstavovať súd sveta. Neverí, že spravodlivosť by 

mohla byť uskutočnená len prostredníctvom právnych a ďalších spoločenských inštitúcii, 

hoci ich zásadnú rolu pre ľudskú spoločnosť a slobodu nepopiera. Stavia sa proti konceptu 

historickej určenosti a abstraktnej racionalizácii dejín, ktoré vidia poslednú inštanciu 

v samotných dejinách. Nielenže by potom bolo možné spätne zdôvodňovať aj 

neospravedlniteľné násilie, ale aj dopredu ospravedlňovať pripravovanú neprávosť, ako sa 

to ukázalo neraz v dejinách 20. storočia. Len ten, kto môže stáť mimo celok dejinného 

vývoja, teda nie je sebou skrze nejaký historický zmysel, ale hovorí za seba a vie, že 

nezodpovedá len za seba, môže dejiny súdiť a ospravedlniť sa za svoju slobodu v dejinách.  

Podľa Levinasa sú nepodmienené etické nároky nezávisle od – nie vždy rozumného 

– dejinného vývoja a prevládajúceho myslenia, ktoré síce môže niekedy charakterizovať 

mimoriadny nadhľad nad partikulárnymi historickými dejmi, ale zároveň aj absencia 

historického odstupu pri hodnotení vlastnej doby. Za to nad-historické a pritom dejinné 

považuje osobné povolanie človeka byť ľudským. Subjektivita je nezávislá od dejín v tom 

zmysle, že nepodlieha anonymnej reči dejín a nie je vyjadrená vo svojom diele, ktoré je 

predmetom reči histórie (ako le dit). Nestáva sa sebou až vďaka rozpomínaniu sa a 

interpretáciám vlastnej životnej cesty, ale svoj zmysel dostáva už v bytí-pre-druhého, 

v konkrétnych prejavoch odvahy, blízkosti a dobroty, bez ohľadu na to či boli 

zaznamenané. Práve tie Levinas považuje za skutočné či hodnotnejšie okamihy dejín.  

Koľko neznámych osobností sa len v minulom storočí napriek ťažkostiam 

a prenasledovaniu neprispôsobilo duchu dejín, ale konali slobodne za seba, či už 

prehovorili za umlčaných, alebo samy prehovorili, aj keď boli umlčaní. Svojou vernosťou 

 
357 V Levinasovom odmietnutí vlády dejín nad človekom je citeľná aj kritika Heideggera ako dediča klasickej 

a romantickej nemeckej filozofie a jeho dôrazu na dejinnosť a dejinné úlohy pobytu, zvlášť v nemeckom 

národe. 
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či okamihmi svätosti ukázali, že sú “hodnoty“, ktoré nie sú relatívne a nezávisia až od ich 

dodatočného zhodnotenia, a možné zmysluplné činy, ktorých zmysel nespočíva 

v poslúžení nejakým dejinným účelom. Ale, ak by sa v budúcnosti ukázalo, že ich význam 

presahoval daný deň, je to preto, že mal svoj význam už vtedy a bez spätného zhodnotenia. 

Brať vážne dejiny znamená brať vážne ľudí, ktorí ich tvoria neopakovateľnými životmi. 

Takéto dejiny zostávajú podľa Levinasa časom reči (le Dire), časom diania množstva 

unikátnych medziľudských vzťahov. Časom, ktorý sa podľa Rosenzweiga nedeje 

v dejinách (akoby boli nejakým celistvým „v čase rozloženým bytím“), ale ktorý sa deje 

sám ako etická udalosť či skúsenosť.358     

Nakoniec je vhodné pripomenúť, že Levinasova kritika historicizmu dozrievala 

v povojnových rokoch a bola spojená s otázkami, ktoré sa bytostne týkali jeho vlastnej 

životnej skúsenosti. Levinasovi ale nešlo o zabudnutie na to, čo si žiaden človek, ani on 

sám, nechcel pripomínať − to, čo je pre ľudskú pamäť doslova nesprítomniteľné 

(holocaust).359 Ale o to ponechať zbytočnému ľudskému utrpeniu jeho nezmyselnosť. Aj 

preto Levinas zásadne odmietal teodíceu ako niečo nielenže človeku neprislúchajúce, ale – 

zvlášť po genocídach, ktoré človek človeku spôsobil v 20. storočí – aj ako niečo 

neprípustné. Pristúpiť na takéto myslenie by v skutočnosti znamenalo vzdávať sa 

zodpovednosti, ktorú nesieme za násilie a prenasledovanie druhých, ktoré vôbec nebolo 

niečím dejinne nutným.360          

Zachovať si úctu k obetiam nenávisti môže znamenať aj to, že nebudeme hľadať 

historické zdôvodnenia a príčiny tejto udalosti len preto, aby sme niekoho ospravedlňovali. 

Pripustiť, že minulosť nemôžeme znovu sprítomniť možno znamená aj priznať si, že každý 

z nás by v istých krajných situáciách mohol tiež konať neľudsky a bez zábran, a tak 

útekom pred vlastnou zodpovednosťou na seba prevzal celoživotné bremeno morálnej 

viny. Ale hlavne to znamená jasne vyjadriť, že človek sa za žiadnych okolností nesmie 

vyžívať v neľudskosti.  

Z týchto úvah o histórii ale nevyplýva, že by Levinas odsúdil pamätnú minulosť,361 

a že viac netreba písať históriu, skúmať totalitné režimy a robiť dokumentáciu zločinov 

 
358 CASPER, B. Míra lidství, s. 28-29. 
359 Levinas predsa označil Šoa za vojnu proti človeku samému, za totálnu dehumanizáciou − úsilie zničiť 

identitu človeka. LEVINAS, E. Beyond memory. In In the Time of the Nations, s. 88-89 
360 Zachovať si vieru v Boha po Osvienčime znamená veriť bez teodícey, zakladať vieru na „etike bez 

teológie.“ LEVINAS, E. La souffrance inutile. In Entre nous, p. 107-119. Ďalej komentované u PETŘÍČEK, 

M. Filosofie en noir, s. 154-161. 
361 RICŒUR, P. Autrement. Lecture d’Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence d’Emmanuel Levinas, s. 39. 
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proti ľudskosti. Ale mať na pamäti, že tu nejde len o históriu a spomínanie, pretože pre 

niekoho to bola citeľná skutočnosť, ktorú nemožno historicky znázorniť a sprítomniť práve 

preto, že je nezabudnuteľná. 
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4 SLOBODA NEKONEČNE ZODPOVEDNÉHO 

 

„Kde já důvěřuji, jednám sám lépe, kde je mi důvěřováno, cítím se vázán a dostávám síly, 

které překračují mé možnosti.“362         

              Hermann Nohl  

 

4.1 Od slobody k zodpovednosti  

 

Na začiatku práce sme načrtli porovnanie medzi telesnou a pracujúcou bytosťou 

u Levinasa a životnými pohybmi u Patočku. Tie vyjadrujú rôzne základné životné 

možnosti, ktoré môže človek uskutočniť ako bytosť časová, teda odhaľujú spôsoby, akými 

sa prejavuje ľudská sloboda.363 Zostal nám ešte tretí, vrcholný životný pohyb, ktorý 

Patočka nazval pohybom zlomu či sebapochopenia, ale aj pohybom pravdy.364 Podľa 

Patočku sa človek stáva sám sebou až vtedy, keď v jeho živote prevládne hľadanie zmyslu 

a orientácia na pravdu. Tá sa vyznačuje sebakritikou spojenou so skúsenosťou otrasu istôt. 

Ale aj schopnosťou sa v prípade nutnosti obetovať pre druhých a dobro obce. Patočka to 

považuje – v nadväznosti na aristotelsko-heideggerovské chápanie pohybu – za 

naplňovanie či uskutočňovanie možnosti pobytu, ktorá sa podľa Heideggera začína 

i završuje pravdou ako neskrytosťou.365 Zjavovanie pravdy Patočka považuje za najvyššiu 

ľudskú možnosť, pričom tretí pohyb je jej ukazovaním sa. Pravda ako odomknutosť 

umožňuje, aby sa ľudský život ukázal v jeho vzťahu k bytiu, k sebe, ľuďom i veciam, teda 

vo vzťahu k všetkému, o čo mu ide – v celku sveta. V porovnaní s Heideggerom, Patočka 

rehabilituje odsunutý pojem života a zdôrazňuje žitú a vyvíjajúcu sa telesnosť 

existencie.366 A spolu s Hannah Arendtovou aj spoločenskosť ľudskej bytosti a ústredný 

význam politického života.  

 
362 NOHL, H. Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie, s. 175. (Citát preložila 

PELCOVÁ, N. Moc a bezmoc vychovatele (podle Eugena Finka). In Paideia, 2014, XI, 3–4, s. 4.). 
363 PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. In Přirozený svět jako 

filosofický problém, s. 231, 236. 
364 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In Péče o duši III, s. 45. V tomto výklade Patočka sledoval 

spoločenský a dejinný rozmer jednotlivých pohybov.  
365 REZEK, P. Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky. In Filosofie a politika kýče, s. 67. 

Patočka ľudský život chápal v nadväznosti na Aristotela ako realizujúcu sa možnosť (dynamis). Ale pojmom 

čas, priestor a pohyb chcel vrátiť ich ontologický význam tým, že nadviazal na Heidegerovo ponímanie času 

ako časovania časovosti pobytu. PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. 

In Přirozený svět jako filosofický problém, s. 227.  
366 PATOČKA, J. „Přirozený svět“ v meditaci svého autora po třiatřiceti letech. In Přirozený svět jako 

filosofický problém, s. 230. 
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Najvyššou úlohou človeka ale stále zostáva stretnúť sa so sebou samým. Keďže 

jedinec sám sebe rozumel len sprostredkovane skrze iných a to, čo je cudzie – alebo z roly, 

ktorú pod tlakom obstarávajúceho života na seba vzal – sám seba nevidel „v nejvlastnější 

lidské podstatě a možnosti – ve svém pozemšťanství, které je zároveň vztah k bytí 

a k univerzu.“367 Má sa však so sebou samým stretnúť v sebapoznaní ako mysliteľ 

odovzdaný pravde vecí, alebo v službe iným? Podľa Petra Rezka nejasnosť vzťahu 

filozofického a politického života v treťom životnom pohybe spôsobuje práve aplikácia 

kritéria slobody ako negativity na pohyb pravdy.368 Sloboda, ktorá zostáva negativitou, je 

podľa Levinasa stále súvzťažná s bytím, voči ktorému sa vymedzuje. Preto negativita 

nepostačuje na označenie inak než byť369 – roviny dávania seba samého.  

Heidegger spolu s Levinasom filozoficky rehabilitovali význam každodenného 

praktického spôsobu pobývania. Levinas však na neho nepozerá cez prsty upadania do 

nevlastného spôsobu bytia, ale podoby vzťahovania sa k druhým spolu s elementárnym 

zakúšaním života považuje za pozitívne predpoklady konštituovania existencie. Nehľadá 

však nejaký plnší spôsob existovania či bytie v pravde, ale ani prirodzený svet, či život 

v jeho pôvodnej dejinnosti. Zmysel nehľadá ani v konečnosti existencie vo svete, ani 

v analýze spôsobov bytia svetskej bytosti, ani v samotnom filozofickom spôsobe života 

ako života v pravde. Posledný zmysel Levinas nestotožňuje so žiadnym ontologickým 

významom, ale kladie otázku: Môžeme myslieť niečo, čo by sa ma bytostne týkalo, hoci by 

to nezáviselo od mojej slobody, moci a poznania?       

Hoci Patočka doplnil Heideggerovo chápanie pobytu o telesný a spoločenský 

rozmer, stále sa drží Heideggerovho chápania bytia (zo Sein und Zeit) ako vlastnej dejinnej 

možnosti rozvrhu a rozumenia seba samému. Sloboda človeka je dejinným výkonom 

spoločenského bytia.370 Aj stretnutie s druhými je primárne aktom samotného pobytu, 

možnosťou pravdivejšieho sebapoznávania. Transcendencia tu nie je vyjdením zo seba 

k druhému ako u Levinasa, ale od začiatku návratom k sebe skrze skúsenosť druhého: 

sebavedomím či sebavidením. Druhý je mne podobné telo, život (druhé já), ktorého 

potrebujem, tak ako aj on mňa.371
         

 
367 Tam., s. 245. 
368 REZEK, P. Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky. In Filosofie a politika kýče, 1991, s. 

75-76. 
369 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 10. 
370 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In Péče o duši III, s. 143-144. 
371 PATOČKA, J. Tělo, společenství, jazyk, svět, s. 41. Dôležitý rozdiel medzi Patočkovým a Levinasovým 

porozumením slobody vo svojej komparácii uvádza aj Marie Větrovcová, ale zároveň ho zoslabuje spojením 

ich chápaní transcendencie. „U Lévinase a Patočky je patrný jiný akcent v pojímání svobody. Ten se však při 
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Hoci vzťah s druhým je u Patočku primárne vzťahom k vlastnému životu skrze 

život druhého alebo možnosťou nášho spolunažívania, v najvyššom životnom pohybe mu 

však môžem vlastné konečné bytie odovzdať, v pravom živote sebaprekročenia.372
 Na 

druhej strane aj Levinas hovorí o navrátení sa od ja k sebe samému vďaka vystaveniu sa 

druhému.373 A zdá sa, že aj Patočka sa v posledných rokoch svojho života predsa len 

“oslobodzuje“ od Heideggerovho pobytu a približuje sa k Levinasovi svojím dôrazom na 

socialitu žitú v záväzkoch, skúsenosť otrasu a slobodu chápanú bez moci. Človek sa môže 

stať sebou samým v konkrétnych životných výzvach, kedy sa vyžaduje jeho vlastná 

odpoveď. Aj samotný filozofický spôsob života sa musí osvedčiť, napr. v osobnej 

statočnosti vo verejnom živote. Byť slobodným znamená riskovať, nezostať ľahostajným, 

zodpovedať sa druhým za vlastné bytie a dokonca sa pre niekoho obetovať aj bez 

akejkoľvek záruky výsledkov. Práve idea obeti, ktorá je zároveň akýmsi podstatným 

doplnením inak bezpečného – do seba a svojich skúmaní zahľadeného filozofického 

spôsobu života – spája Patočku s Levinasom. Tá však u Levinasa nie je dobrovoľná 

(nevychádza zo slobody), ale je bremenom či traumou.   

Podľa Levinasa človek nie je sám pre seba primárne svojou možnosťou v zmysle 

starosti o naplnenie tejto možnosti. Zainteresovaný človek by neustále upadal do druhého 

životného pohybu. Je tu ale niekto, kto sa mi neodhaľuje vo svojej prítomnosti kvôli 

ukazovaniu samého bytia, ale hovorí sám za seba. Kvôli druhému sa musím prekračovať, 

aj keby som sám nechcel. Človek nedostačuje sebe samému a nie je so sebou hotový, 

pretože nikdy nemôže priblížiť k druhému natoľko, aby zmizla vzdialenosť, pretože tá 

umožňuje blízkosť a reč. Levinasov koncept nekonečnej zodpovednosti preto nebude 

znamenať len neustále sebaprekonávanie, v duchu Hegelovho sebavedomia rozvinutého 

negáciou a syntézou toho iného alebo prekonávania sa Nietzscheho nadčloveka. Takéto 

 

promýšlení transcendence, Lévinasova nekonečna a Patočkovy Ideje, mám za to, rozplyne.“ 

(VĚTROVCOVÁ, M. X. Tělesnost a transcendence Druhého. Skica k paralele Lévinasova a Patočkova 

myšlení. In Lévinas v konfrontaci. s. 191, pozn. č. 25.) Navzdory niekedy až pozoruhodnej blízkosti medzi 

oboma mysliteľmi, sa však hľadaním takéhoto spojenia oslabuje ich vlastná pozícia. Levinasovo chápanie 

Nekonečna sa tak posúva do roviny „vnútornej skúsenosti transcendencie“ a skúsenosť subjektu len do 

roviny „konečna, ktoré je schopné transcendencie“. Na druhej strane Patočkovo chápanie existencie ako 

sebaprekračujúceho bytia, ktorému sa zjavuje skutočnosť vecí, je považované za „zjavovanie radikálnej 

transcendencie“ obdobného Nekonečnu. (Tam., s. 190). Pre Levinasa je však “skúsenosť Nekonečna“ 

skúsenosťou v plnom slova zmysle (teda neintencionálnym poznaním) práve preto, že je pohybom duše 

k Druhému ako k tomu úplne vonkajšiemu, či skôr túžbou po tom, čo presahuje jej vnútorný život a rámce 

myslenia i ideu nekonečna, v ktorej je myslený. Teda vonkoncom nie nejakým sebaporozumením, 

kontempláciou mysliteľa, no ani vlastným uvedomelým a angažovaným konaním. (LEVINAS, E. Objevování 

existence s Husserlem a Heideggerem, s. 190.) 
372 PATOČKA, J. Přirozený svět a fenomenologie. In Fenomenologické spisy II, s. 225-227. 
373 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 139. 
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nároky totiž možno znamenajú hlavne požiadavku výkonu od seba samého a vyjadrujú 

akúsi nespokojnosťou duše jednak s vlastným dielom, a jednak so vzdelaním spoločnosti. 

  

4.2 Od zodpovednosti k inej slobode 
 

Na rozdiel od Hegela bol Levinas presvedčený, že môžeme hovoriť aj o slobode, ktorá nie 

je slobodou vychádzajúcou z vlastnej vôle a z vedenia, vedomím seba samého či slobodou 

bytia o sebe a pre seba, no zároveň nie je ani spoločnou občianskou slobodou. O slobode, 

ktorá zostáva slobodou, hoci sa vzťahuje k niečomu inému, čím nie je, resp. je slobodou 

napriek tomu, že najprv odpovedá druhému. Slobodou, ktorá nielenže nezávisí od 

vlastného poznania, ale ani od vlastného uznania, keďže sa nezakladá na vlastnej činnosti. 

Levinas nechápe slobodu zodpovedného ako sebaurčenie vôle alebo ako výraz ľudskej 

potreby nájsť dočasné uspokojenie vo vlastných činoch či dielach a v nich vidieť seba.374 

Vernosť sa nerodí zo zaujatosti, ale z oddanosti.     
 

Levinas poukáže na význam, ktorý nie je všeobecným pojmom slobody, ale 

pojmové určenie slobody ako vedomia vlastnej slobody zakladá. V zodpovednosti človek 

môže nájsť vlastné neopakovateľné možnosti, ktoré dávajú slobode konkrétny zmysel: 

„Navrátenie sa subjektu tak nie je ani slobodou vlastnenia seba skrze seba v reflexii, ani 

slobodou hry, v ktorej sa považujem za toto či tamto, prechádzajúc medzi avatarmi 

v karnevalových maskách dejín. Jedná sa o požiadavku prichádzajúcu od iného, za 

aktivitou mojich schopností.“375 Ak by zodpovednosť nepredchádzala slobode, zo slobody 

konečnej bytosti by plynula konečná zodpovednosť a možnosti človeka by boli redukované 

na to, čo každý sám ako svoje možnosti zahliadol, alebo čo za svoje možnosti považuje. 
 

Za moju zodpovednosť Levinas považuje aj to, čo sa deje proti mojej vôli. Ak 

druhý odo mňa niečo požaduje, som určovaný bezprostredne tým, čím nie som. Ako 

jedinec viac nie som charakterizovaný len vlastnou vôľou a aktivitou. Moja individualita 

nie je žiadnou svojráznosťou indivídua, ktorý by stal v opozícii voči všeobecnému pojmu 

človeka.376 A musel si nájsť svoje miesto v spoločnosti. V čom spočíva jedinečnosť 

každého človeka, ak nespočíva len v jeho vlastných možnostiach? 

 

Levinasovu kritiku západnej filozofie je treba chápať v širšom kontexte: ako kritiku 

istej tendencie západného či európskeho človeka spoznať čo možno najviac, „okúsiť 

 
374 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 18, 22. 
375 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 161. 
376 HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin, s. 23. 



116 

 

všetko a vlastnými silami skúšať prebehnúť univerzom.“377 Tento spôsob života a 

myslenia, ktorý prenikol aj do filozofie, Levinas v jednom zo svojich najdôležitejších 

talmudických komentároch nazýva pokušením pokušenia (la tentation de la tentation). 

V rovnomennej filozoficky ladenej exegéze ho charakterizuje ako zakúšanie bez zakúšania 

a riskovanie z bezpečnej pozície. Aktérovi teda ani tak nejde o samotné potešenie, ako o 

zakúšanie možnosti potešenia. Pokušenie je spojené s dvojznačnosťou situácie, kedy si 

subjekt súčasne zachováva vlastnú slobodu možnosti poznania i záujem na všetkom 

participovať. Ako spontaneita či naivne angažované Ja, ktoré by chcelo všetko spoznávať 

a zároveň zostať v dištancii a ubezpečovať sa o vlastnej nezávislosti od poznávaného. Byť 

odvážnym v bezpečí alebo žiť nebezpečne v istote bezpečia.378 V takomto všetko 

ochutnávajúcom živote, typickom pre súčasného človeka, je vlastne nemožná stálosť, 

skutočné konanie, ale aj samo zakúšanie slasti.  
 

Pokušenie poznania je pokušením zvedavosti. Levinas sa pýta, či nároku pravdy 

môžeme učiniť zadosť aj inak ako len platónskou alternatívou medzi pravdivým poznaním 

a mienkou, keďže toto stanovisko podľa neho súčasne umožňuje ospravedlňovať aj 

zvedavosť a indiskrétnosť, akoby nevedomosť bola jediným nepriateľom človeka. Naivitu 

Ja tak nestrieda len jeho uvedomelosť a vzdelanosť, ale aj vypočítavanie toho, čo sa oplatí 

a čo nie. Racionálne ja potom dáva nabok nielen to nejasné a cudzie, ale aj 

bezprostrednosť štedrosti, akoby bola každá spontánnosť naivnou.379 Preto je pokušenie 

pokušenia aj pokušením filozofa neprijať nič, čo by najprv nezanalyzoval – zostať vždy 

oddelenou inteligenciou. 
 

Môže niečo predchádzať mysleniu a rozumu a pritom nebyť nerozumné? Podľa 

Levinasa práve etický poriadok človek prijíma skôr než mu porozumel. Takýto súhlas je 

prevrátením logického či chronologického poriadku, podľa ktorého má prijatie nasledovať 

až po poznaní: „To, čo je pre logiku skutočný škandál a čo možno považovať za slepú 

vieru či detinskú naivitu, je tým, čo tvorí základ každej inšpirovanej činnosti, dokonca aj 

umeleckej, vďaka ktorej sa však v akte vytvára forma, v ktorej akt rozpoznáva svoj 

predtým nikdy netušený výraz.“380
 Poslušnosť etickému príkazu vyjadruje dôveru 

a otvorenosť učeniu sa. Ale ako sa potom uchrániť pred prijatím nerozumného? Podľa 

Levinasa len vďaka prvotnej dôvere v dobrý poriadok môže rozum porozumieť vlastnej 

podmienke. Táto počiatočná dôvera však nie je iracionálna, ale ne-racionálna v zmysle 

 
377 LEVINAS, E. Štyri talmudické čítania, s. 71; (Quatre lectures talmudiques, p. 73). 
378 Tam., s. 72-74; (p. 74-75). 
379 Tam., s. 75-76; (p. 76-77). 
380 Tam., s. 90; (p. 91). 
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prvenstva voči racionalite. Primát etického len iným spôsobom zakladá subjektivitu 

a suverenitu človeka.381 Etický poriadok, ako sme načrtli v predošlej kapitole, Levinas 

stotožňuje s prijatím Tóry, teda slobody zodpovedností, s ktorou počínajú ľudské dejiny. 
  

Alternatíva „sloboda, alebo donútenie“ podľa Levinasa nepostihuje hodnotu „praxe 

pred dobrovoľným súhlasom“.382 Uskutočnenie etického záväzku vyjadruje úprimnosť, 

neporušenosť či verný postoj, pravdivosť, ktorá – na rozdiel od filozoficky či racionálne 

zdôvodneného konania – môže byť aj neuvedomovaná, resp. v jej čistej podobe práve 

takou býva. Levinas užíva hebrejské slovo temimut, ktoré prekladá ako integritu, priamosť, 

nevinnosť či „prostotu bez sprostoty“.383 Tá predstavuje takú slobodu, ktorá môže začínať 

aj v ne-dobrovoľnom záväzku, keďže sa sama nerodí z poznania a zo slobody (v ne-

zúčastnení či „v ne-záväznom vzťahu toho, ktorý je pokúšaný a ktorý skúša svoje šťastie“). 

Takú slobodu, ktorá „začína v ne-slobode ďaleko od otroctva či detinskosti, ktorá je za 

hranicami slobody.“384 Je oddanosťou či súhlasom s dobrom pred alternatívou dobra 

a zla.385 
 

Kladieme si otázku, či takúto slobodu nemôžeme nazvať s tradíciou aj ako dobrá 

vôľa (bez toho, že by sme ju chápali ako vôľu poznať alebo ako vôľu stotožnenú 

s rozumom v konotáciách Spinozovej etiky vychádzajúcej z princípu prirodzeného pudu 

sebazáchovy386). Na druhej strane sa pýtame, či tu Levinas nereagoval práve na nemecký 

idealizmus a konkrétne na Schellingov koncept, kde je človek jednak sebatvorením, 

vlastným počiatkom a činom, schopnosťou a možnosťou dobra a zla, a jednak zároveň 

stvorením a akousi vnútornou nevyhnutnosťou (poznaním zákonitého). Morálka 

u Schellinga potom nie je voľbou správneho, ale chcením nevyhnutného a svedomitým 

plnením si svojej povinnosti.387 Schelling, ktorý prekonáva niektoré tézy Spinozu ohľadom 

(ne)možnosti slobody, sa zároveň jeho konceptu nechce vzdať. Schelling tvrdí, že: 

„Inteligibilná podstata každej veci, predovšetkým človeka, je podľa neho (podľa idealizmu, 

J.H.) mimo kauzálnej súvislosti, ako aj mimo času alebo nad všetkým časom. Preto 

nemôže byť nikdy určená niečím, čo by jej predchádzalo, keďže skôr ona sama predchádza 

všetkému ostatnému, čo v nej je alebo v nej bude.(...)“ A ďalej, v nadväznosti na Kanta, 

 
381 Tam., s. 83, 91-92; (p. 84, 92-93). 
382 Tam., s. 86; (p. 87). 
383 Tam., s. 104; (p. 105). 
384 Tam., s. 87; (p. 88). (Upravený preklad). 
385 Tam., s. 93; (p. 95). 
386 SPINOZA, B. Etika, s. 92, 181. K porovnaniu Spinozu a Levinasa bližšie viď COHEN, Richard A. Out of 

Control: Confrontations between Spinoza and Levinas. New York: State University of New York, 2016. 
387 SCHELLING, F. W. J. Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov, s. 

73-82.  
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dopĺňa: „Slobodné konanie vyplýva bezprostredne z toho, že človek je inteligibilný.“388  
  

Nie je takýto koncept filozofickým príkladom pokušenia pokušenia, pretože si – 

v mene vyhnutia sa svojvôli – nevie predstaviť prijatie dobra, ktoré by nebolo vopred 

zdôvodnené vlastnou inteligibilnou podstatou, ku ktorej prináleží aj vôľa? A bolo by 

Nekonečno, ktoré je zároveň závislé od stvoreného sveta i človeka, a tak potrebuje 

zdôvodnenie a ospravedlnenie za zlo, stále ešte dokonalým Dobrom? Zlo je síce podľa 

Schellinga možné len tam, kde existuje dobro.389 Ale platí to aj opačne? Predpokladá dobro 

principiálnu možnosť zla? A môže byť dobro, ktoré je princípom, ešte Dobrom? 
 

Keď Levinas hovorí o súhlase s Dobrom pred možnosťou dobra a zla, hovorí o ňom 

ako o konaní, ktoré „nie je jednoducho praxou v protiklade k teórii, ale spôsobom 

aktualizácie, ktorá sa nezačína možným, poznaním bez preskúmania, spôsobom kladenia 

sa mimo násilia, bez toho, že by vychádzal z privilégia slobodnej voľby. Akoby existoval 

pakt s dobrom pred alternatívou dobra a zla.“390 Preto etickú prax ako pripútanie sa k dobru 

neskôr nazýva skôr pasivitou, trpením utrpenia.      
 

Levinas nás učí myslieť inak ako zo slobody: „Pravda, ktorá sa ponúka takýmto 

spôsobom, je dobrom, ktoré prijímajúcemu neposkytuje čas vrátiť sa späť a všetko 

prebádať. Jej bezodkladnosť nie je hranicou nanútenou slobode: potvrdzuje – viac ako 

sloboda a viac ako odosobnený subjekt, konštituovaný touto slobodou – neodmietnuteľnú 

zodpovednosť, ktorá je za hranicami prevzatých záväzkov, a v ktorej už možno zostáva 

spochybnené absolútne oddelené ja, ktoré má v úmysle vlastniť posledné tajomstvo 

subjektivity.“391 Pravdivosť subjektivity či priamy vzťah s pravdou (bez prvotného 

sprostredkovania ideou) vidí Levinas v prijatí zjavenia druhého, teda v „zaujatí etického 

postoja“. Odpovedať druhému neznamená bezmyšlienkovito mu dôverovať, ale priamo sa 

k nemu postaviť. Prijatie pravdy je živené dôverou, ktorá umožňuje pravdu následne 

poznať, aj keď to nemusí prísť hneď. Vďaka podstúpeniu rizika záväzku sa oživuje moje 

morálne vedomie. To vyjadruje také poznanie, ktoré je stelesnené vlastným konaním. Teda 

nie je ani konaním pre samotné angažovanie (v mene primátu praxe pred teóriou), ale ani 

hypotetickým poznaním či porozumením vyplývajúcim zo sebaistoty či reflexie, bez čoho 

by malo byť nemysliteľné etické konanie. A nie je ani poznaním, ktorému ide o spoznanie 

niekoho ďalšieho alebo samotné vyskúšanie si niečoho: „Vedomie, to je naliehavosť 

 
388 Tam., s. 71-72. 
389 Tam., s. 94. 
390 LEVINAS, E. Štyri talmudické čítania, s. 94; (Quatre lectures talmudiques, p. 95). (Upravený preklad). 
391 Tam., s. 99; (p. 100). (Upravený preklad). 
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poslania, ktoré nás vedie k druhému, nie k večnému návratu do seba. (...) (Avšak, J.H.) 

Vernosť ako predbežná podmienka nie je naivitou: všetko sa v nej môže a má stať 

diskurzom.“392     

Ricœur za dôležitý rozdiel medzi filozofiou a náboženstvom považuje odlišnosť 

výkladových postojov k interpretovanému náboženskému textu. Zatiaľ čo filozofia k textu 

zaujíma postoj kritický a chápe ho ako výzvu k premýšľaniu, náboženstvo je so svojím 

kánonickým textom spojené a môže ho čítať aj kerygmaticky či vyznávačsky. V tomto 

prípade podrobenosť posvätnému slovu predchádza jeho kritickému skúmaniu.393 Levinas 

takisto oddeľoval filozofický a náboženský výklad (napr. v zmysle konkrétnych tradícií 

židovského myslenia), ale za jadro náboženstva považuje etiku v zmysle etickej praxe. Tá 

ako prijatie inšpirácie predchádza filozofickej etike. Ricœur, ako dedič Kantovej filozofie 

náboženstva, sa obáva predstavovať si zjavenie ako inšpiráciu, pretože tú chápe buď ako 

psychologizovanie, alebo ako prípady zvláštnej “náboženskej skúsenosti“ vymykajúcej sa 

textualite, a teda aj možnému porozumeniu.394 Aj Levinas mal kritický a rezervovaný 

prístup k “náboženským výlevom“, ale nechce redukovať náboženské buď na rovinu 

vlastného zážitku, alebo na rovinu zvláštneho, primárne písmom sprostredkovaného 

fenoménu vyjadreného vlastnou historickou tradíciou, ako Ricœur.395 Pre Levinasa nie je 

otázka zjavenia primárne náboženským diskurzom, alebo kánonicky čítaným textom, ale 

etickým apelom tváre, ktorú považuje za hlavné posolstvo či zjavenie Biblie.396  

Úroveň medziľudských vzťahov presahuje historickú i psychologickú rovinu. 

V tomto zmysle prijatie zjaveného slova nie je nejakým “mystickým osvietením“ či 

“extatickým uchvátením“. Ale ak ho nazveme ne-kritickým aktom, tak je ním v zmysle 

prvého kroku človeka a otvorenia sa vlastnému spochybneniu. Príkladom takejto dôvery 

bez záruky je aj odpustenie.397 Levinasov postoj by sme mohli vyjadriť týmto poradím: 

veriť a myslieť; čo u neho znamená dovoliť vystaviť kritike seba samého predtým, než sa 

sám pustím do kritiky. Takýto postoje podľa Levinasa umožňuje porozumieť rovine 

zmyslu textu, ktorý presahuje dobové súvislosti a jazykové kvality. Sám Ricœur priznáva, 

že navzdory čítaniu Spinozu, Humea, Voltaira a Nietzscheho, rád „přijímal výzvy, které 

přicházejí ze zdroje hlubšího, trvalejšího a vzdálenějšího, než je kritika sama. Kritika totiž 

 
392 Tam., s. 103-104; (p. 105).. 
393 RICŒUR, P. Myslet a věřit, s. 183. 
394 Tam., s. 177, 188. 
395 Tam., s. 186. 
396 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 199-200. 
397 Tam., s. 205. 
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vychází z mých mohutností, kterým vládnu, zatímco obdaření smyslem mne konstituuje 

jako subjekt přijímající i kritický. Sama polarita přilnutí a kritiky je předznamenána tímto 

předcházejícím obdařením.“398 

Ako sme načrtli v predchádzajúcich kapitolách, sloboda podľa Levinasa nemá 

počiatok v sebe samej, nie je svojou vlastnou príčinou, ale je slobodou, ktorej predchádza 

iný alebo etický nárok. To má vážne dôsledky pre etiku, keďže predpokladá „poriadok, na 

ktorom ja závisí, hoci doň nemuselo vstúpiť; poriadok za hranicami bytia a voľby. Pred ja-

ktoré-sa-rozhoduje sa kladie jeho vyjdenie z bytia. (...) Byť ja znamená byť zodpovedný za 

hranicami toho, čoho som sa dopustil. Temimut spočíva v substitúcii iných. To však 

neznamená žiadne zotročenie, lebo dištinkcia pána a raba už predpokladá ustanovené 

ja.“399 Vari by si mohla slobodná bytosť, ktorá vidí svoj počiatok v sebe, vziať na seba 

zodpovednosť aj za celé stvorenie a za to iné? Neuskutočňuje sa bytie až prijatím etického 

poriadku, ktoré presahuje jej vlastné možnosti? Vyhnutie sa pokušeniu pokušenia tak 

umožňuje pravdivejšie sabapoznanie.    
 

Ako sme sa už zmienili, Levinas vychádza z metafyzického predpokladu prvenstva 

Dobra. Pre myslenie je Dobro niečím nesprítomniteľným práve kvôli nesmiernosti 

dobroty. Dobrota nespadá do priestoru slobody, ktorá by vychádzala z myslenej škály 

sloboda a nesloboda: „Prítomnosť je začínaním v mojej slobode, zatiaľ čo Dobro sa 

neponúka slobode – zvolilo si ma predtým než som si ho vybral. Nikto nie je dobrý 

dobrovoľne či zámerne (volontairement).“400 Práve preto nikto nemôže byť ani otrokom 

Dobra, teda vo svojej vôli zlomený pre dobro. Inak povedané, subjektivita, ktorá nemala 

čas si zvoliť Dobro, nevidí túto ne-slobodu či bezvládie (an-archiu) ako svoju neslobodu, 

ale ako podmienku seba samej. Prijíma to, čo ju presahuje: „Toto prvenstvo zodpovednosti 

vzhľadom k slobode by označovalo Dobrotu Dobra: nevyhnutnosť, aby ma Dobro vyvolilo 

ako prvé, predtým, než by som bol schopný vyvolenia, tzn. prijatia jeho voľby. To je moja 

pred-pôvodná suscepcia.401 Transcendentná pasivita predchádzajúca každej receptivite. 

Prvenstvo predchádzajúce každému reprezentovateľnému prvenstvu: nepamätné. Dobro 

pred bytím. Diachrónia: neprekonateľná odlišnosť medzi Dobrom a mnou.“402 Vernosť 

Dobru.             

 
398 RICŒUR, P. Myslet a věřit, s. 185. 
399 Tam., s. 106; (p. 107). (Upravený preklad). 
400 (...) Dobro udeľuje slobodu – miluje ma predtým, než som ho miloval.“  LEVINAS, E. Autrement qu’être 

ou au-delà de l’essence, p. 13. 
401 Uspôsobenosť pre prijatie, ktoré nie je prevzatím. Precitlivenosť či susceptibilita. 
402 Tam., p. 157. 
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Levinas hovorí o stope Nekonečna, ktoré si zachováva svoju transcendentnosť či 

onosť (illéité) tým, že odkláňa túžbu po ňom k druhému. Príchod Nekonečna ku mne je 

zároveň jeho odchodom, ktorý ma necháva uskutočniť pohyb k blížnemu. Pozitivita tohto 

odchodu – diachrónia – je mojou zodpovednosťou za druhých: „Paradox tejto 

zodpovednosti spočíva v tom, že ma zaväzuje bez toho, že by tento záväzok začínal vo 

mne.“403 Zodpovednosť za druhého nie je výsledkom mojej voľby, vôle či moci. Ale je 

príkazom tváre druhého, ktorá ma povoláva k tomu, aby som bol ľudským, sám sebou. Pre 

vyjadrenie takej situácie človeka, ktorého ja sa nezakladá vo vlastnej identite či suverenite, 

ale ako jedinečné sa objavuje až v poverení a v dobrote, Levinas používa výrazy 

predvolanie, vyvolenie či prvorodenstvo.404  
 

Modelovým príkladom predvolania je príbeh proroka z Knihy Jonáša. Jonášov útek 

do sveta, ktorý len potvrdil nemožnosť uniknúť pred Bohom, je príkladom absolútnej 

pasivity ako nemožnosti neodpovedať. Levinas preto interpretuje Jonášov útek na more 

ako nemožnosť si prisvojiť smrť (ako svoju poslednú možnosť) na jednej strane a ako 

prekročenie smrti ne-dobrovoľnosťou odpovedania na strane druhej: „Pasivita, ktorá nie je 

len možnosťou smrti v bytí, možnosťou nemožnosti; ale nemožnosťou predchádzajúcou 

každej možnosti, nemožnosťou sa vyhnúť, absolútnou susceptibilitou, vážnosťou bez 

akejkoľvek ľahkovážnosti, zrodením zmyslu v nechápavosti bytia, “schopnosťou zomrieť“ 

podriadený obeti.“405 Jonášov pochopiteľný útek by spôsobil skazu pre ľudí okolo neho, 

a tak proti svojej vôli a navzdory vlastnej averzii voči tým druhým – ktorí navyše 

prenasledovali jeho komunitu – musí splniť svoje poslanie.406 

 Levinas uvažuje aj nad otázkou konečnej slobody a tvrdí, že tento pojem by 

nevyriešil otázku obmedzenia vôle, lebo aj keď má za cieľ zdôrazniť podmienenosť 

slobody a vyjadriť jej limity, nedotýka sa nekonečnej slobody chcenia. Hlavnou tézou 

ohľadom slobody u Levinasa je preto primát zodpovednosti pred slobodou: „Idea 

zodpovednosti predchádza slobode – možnosť spoločnej existencie (compossibilité) 

slobody a iného – aká sa ukazuje v zodpovednosti za druhého – jej umožňuje udeliť zmysel 

neredukovateľný na tento pojem, bez poškodenia dôstojnosti slobody takto myslenej 

v konečnosti.“407 Inakosť druhého nespočíva v tom, že zasahuje moju slobodu. 

Nelimitovaná zodpovednosť sa vymyká počítaniu toho slobodného a toho neslobodného, 

 
403 Tam., p. 15-16. 
404 LEVINAS, E. Být pro druhého, s. 18-19. 
405 Tam., p. 165. 
406 Hebrejské meno Jonáš znamená holubica. 
407 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 159. 
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pretože požaduje subjektivitu samu. Druhému musím odpovedať bez ohľadu na moje 

priania.408 Zodpovednosť nie je altruizmom, ale niečím, čo ma ťaží a niečo ma stojí.  

Teda až idea primátu zodpovednosti nám umožňuje porozumieť pozitívnemu 

významu rozlíšenia toho istého a iného. Pretože „okrem toho, že ma blízkosť blížneho 

v jeho traume raní, zároveň ma roznecuje a pozdvihuje, inšpiruje v doslovnom zmysle 

slova. Inšpirácia, heteronómia je samotným duchom psychiky. Sloboda nesená 

zodpovednosťou, akú by si nevedela prehodiť cez chrbát, pozdvihnutie a inšpirácia bez 

úslužnosti – to pre iného (samého) subjektu, nemôže byť interpretované ani ako komplex 

viny (ktorý predpokladá počiatočnú slobodu), ani ako prirodzená blahosklonnosť či božský 

“inštinkt“, ani ako neviem aká láska, tendencia, či obeť.“409   

Spomenuté rozlíšenia nám bránia prvoplánovo odmietnuť Levinasovu etiku 

zodpovednosti pre jej expresívne vyjadrenia. Interpretácia Levinasovej filozofie ako 

židovskej etiky utrpenia či metafyziky obeti od Gliberta Larochella je jej zjavným 

nepochopením: „Pojem odpovědnosti je definován vůli zaujmout pozici oběti.“410 A ďalej: 

„Subjekt obecně nemá žádné právo, právo má pouze ten subjekt, který zakouší bolest. 

Dovedeno do důsledků, čím více subjekt trpí, tím více existuje a stává se 

spravedlivějším.“411 Ale Levinas zdôrazňuje, že skutočná obeť nie je rola, akú by si človek 

na seba chcel vziať. Nie je žiadnym vyhľadávaním bolesti či dolorizmom. Práve naopak, 

nekonečná zodpovednosť skôr chráni pred falošným zotrvávaním v identite obeti, ktorá 

človeku bráni prevziať aj minimálnu zodpovednosť a napr. zasiahnuť vtedy, kedy mohol 

nejakej nespravodlivosti ešte jednoducho zabrániť. Nedorozumenie pramení zrejme 

z nepochopenia, že tzv. rukojemníctvo nie je vynúteným područím, ale etickou 

podriadenosťou či veľkosťou slobody takého človeka, ktorý neuprednostní vždy vlastnú 

slobodu (v zmysle vôle či voľnosti). Pretože, ak niekto odpovedá na neželané 

prenasledovanie iného vlastným pykaním, už nie je obeť. To však neznamená, že 

zodpovednosť môže byť bezbolestná.  

 

 
408 Ak by zodpovednosť musela závisieť od našej vôle, tak by bola vopred vymedzenou zodpovednosťou. 

Ale „odpovídat lze pouze za něco, co není stabilní, hotové a zabezpečitelné. Odpovídáme totiž za důsledky, 

tedy za něco, co ještě není, a to je možné pouze potud, pokud jsme ochotni převzít a akceptovat to, co již 

není, to, co bylo, co je minulé.“ PINC, Z. Fragmenty k filosofii výchovy, s. 54. 
409 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 160. 
410 LAROCHELLE, G. Svoboda a spravedlnost v díle Emmanuela Lévinase zkušenost nemožného.                        

In Filosofický časopis, 2001, roč. 49, č. 6, s. 945.   
411 Tam., s. 961. 



123 

 

4.3 Nenahraditeľnosť zastupujúceho 
 

Čo však znamená to rukojemníctvo a zastupovanie? Nepredpokladá predsa každé morálne 

konanie slobodu v zmysle dobrovoľnosti, možnosti sa rozhodnúť a slobodne konať, ako 

nás učil Aristoteles?412 Ibaže by etické nebolo redukované iba na rozhodovanie a konanie, 

alebo len na poslušnosť morálnym normám.413 Tu je vhodné znovu pripomenúť, že podľa 

Levinasa etické vo vlastnom zmysle nezačína až v rovine rozvažujúceho myslenia 

(filozofickej etiky), no ani v primárnej rovine budovania správnych návykov, ale už 

v bezprostrednosti ľudskej zraniteľnosti, ktorá robí človeka človekom. Už v samotnej 

telesnosti človeka je zakódovaný etický význam prijatia neželaného. A práve vtelenie 

človeku umožňuje aj to ne-rozumné: dávať až do krajnosti, obetovať sa a trpieť za 

druhého: „Obrátenie Ja k Sebe – de-pozícia alebo de-štitúcia Ja, je samotnou modalitou 

dez-interesovanosti vo forme telesného života zasväteného výrazu a dávaniu, zasľúbeného, 

nie sa zasväcujúceho, vo vtelení ako samej možnosti obetného daru, utrpenia 

a traumatizmu.“414 Ľudskosť sama tak podľa Levinasa predpokladá zraniteľné bytosti. 

Každý druhý je núdznym, pretože je bytosťou citlivou a smrteľnou. Do utrpenia druhého 

sa síce nemôžem vcítiť, ale môžem pred ním sám zostať zraniteľný. Túto senzibilitu – ako 

možnosť vystavenia sa zasiahnutiu druhým – môžeme preložiť aj ako dotknuteľnosť. 

Človek, ktorý je zasiahnutý vo svojej zraniteľnosti, sa viac nemôže ukryť a utiecť ani pred 

sebou samým. To, že sa musí vystaviť druhému, mu môže spôsobovať psychické či 

fyzické utrpenie. A práve v takejto situácii sa prerušuje spokojnosť so sebou, spočívanie 

v sebe. V pasivite zodpovednosti „sa ja (le soi) eticky oslobodzuje od všetkého iného i od 

seba.“415 Vychádza zo seba.    
 

Levinasovi ide práve o možnosť vymanenia sa zo samoty bytia či faktu existencie, 

z toho, že ono je (il y a). Pretože je existencia mojím nezdieľateľným bytím, braná sama 

o sebe je bez vzťahu. Vyjdenie z existenciálnej samoty sa však neudeje ani potešením, ani 

sebapoznaním, ktoré zostávajú v imanencii.416 Zraniteľnosť umožňuje transcendenciu. 

Vďaka senzibilite má zodpovednosť za druhého svoj konkrétny zmysel predtým, než by 

bol formulovaný. Transcendencia by nebola transcendenciou, ak by bola len mojím 

výkonom. Vďaka stretnutiu s druhým sa oslobodzujem od zaujatosti na vlastnom bytí 

a vlády nad vecami. Starosť o svoje bytie sa mení v bytie-pre-druhého. Vzťah k druhému 

 
412 ARISTOTELES. Etika Nikomachova: Tretia kniha. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Kalligram, 2011. 
413 WEISCHEDEL, W. Skeptická etika, s. 109. 
414 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 65. 
415 Tam., p. 146. 
416 LEVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 198-199. 



124 

 

je „sesazením svrchovaného já z trůnu“.417 Keď je človek zraniteľný, môže byť ľudským. 

Zdôraznením zraniteľnosti sa Levinas zároveň snaží udržať možnosť premeny utrpenia 

kvôli na utrpenie pre. Takto je možné nielen vydržať nezmyselnosť utrpenia, ale aj 

prekonať kolotoč odplaty a vlády násilia medzi ľuďmi.418 Len vtedy je totiž 

možné spoločenstvo. Tým je blízky Sokratovi: „Já bych nechtěl ani jedno ani druhé; ale 

kdyby bylo nutné buď činit bezpráví, nebo je trpět, raději bych si zvolil trpět bezpráví nežli 

je činit.“419 Keďže je podľa Levinasa bytie súčasne vôľou i možnosťou násilia, nestačí 

myslieť slobodu len ako slobodu od násilia.     

 

Kľúčovou ideou Levinasovej vrcholnej filozofickej či skôr etickej antropológie, 

ktorá hľadá a vyzdvihuje jedinečnosť každého človeka v jeho zodpovednosti, je 

zastupovanie. Substitúcia „je natoľko mojou vlastnou, nakoľko sa deje substitúcia za 

blížneho. (...) Nikto ma nemôže zastúpiť.“420 V mojej zodpovednosti som nezameniteľným 

– ja v absolútne individualizovanom zmysle seba samého. Žiadnym zovšeobecneným 

pojmom ja, ale práve prekročením vlastnej konceptualizácie, psychikou vo vlastnom slova 

zmysle: „Ja (moi) – nie je nenapodobniteľná nuansa Jemeinigkeit (vždymojosti), ktorá sa 

pripája k bytosti patriacej k rodu <Duša> či <Človek> či <Indivíduum>, a ktorá by sa tak 

ukázala ako spoločná viacerým dušiam, ľuďom a indivíduám a medzi nimi od začiatku 

umožňovala reciprocitu. Jedinečnosť ja – zavaleného iným v blízkosti – znamená inou 

v tom istom, je psychikou. Som to však ja (moi) – ja a nie niekto iný – kto som 

rukojemníkom iných. V substitúcii sa rozväzuje moje bytie a práve skrze túto substitúciu 

nie som <iným>, ale mnou. Ja (soi) v bytí znamená presne <nemôcť sa vyhnúť> 

predvolaniu, ktoré sa netýka žiadnej všeobecnosti. Nie je žiadna ipseita spoločná mne 

i druhým, ja je vylúčením tejto možnosti porovnania, len čo sa porovnanie zavedie. Ipseita 

je teda privilégiom či neospravedlniteľným vyvolením, ktoré si volí mňa a nie Ja (Ego, 

J.H.). Jedinečné a vyvolené Ja. Vyvolenie v poddanosti.“421    

Inak povedané, Levinas berie vážne Heideggerovu tézu, že ja existuje kvôli tomu, 

že pobyt je vždy moje (Jemeinigkeit) a má povinnosť byť, byť vlastným spôsobom.422 Ale 

zároveň, ak je tu už vždy niekto iný ako to moje, tak jedinečnosť mňa samého spočíva 

 
417 Tam., s. 196-197. 
418 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 187. 
419 PLATÓN. Gorgias, I, 469c. Prel. F. Novotný. 
420 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 162. 
421 Tam., p. 162-163. 
422 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, § 9, s. 59-60; LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 

201. 
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práve v tom „nemôcť-sa-vyhnúť druhému“. A potom o slobode a neslobode možno 

hovoriť len preto, že existuje druhý, voči komu mám povinnosť existovať ako ja.423   

Ide tu o pohyb od egoizmu k egoite dospelého či schopného aj zrieknutia sa. 

V pozícii rukojemníka je subjekt – ktorý bol v prítomnosti v zhode so sebou a spoliehal sa 

na seba – rozviazaný. Levinas hovorí dokonca o rozbití ega, o denukleácii seba samého. 

Predvolaním k zodpovednosti, ktorá nezávisí od jeho vôle, sa stal subjektivitou. Ak by 

humanizmus staval na človeku ako osobe, ktorá je svojím vlastným pôvodom, nemohol by 

byť dostatočne ľudským, pretože by nepočítal s možnosťami, ktoré presahujú samotnú 

vôľu človeka byť a trvať vo svojom bytí.424 Ego si slobodne nevyberá či sa stretne 

s blížnym, ktorý si ho bude nárokovať: „Ja sa nemôžem odpojiť od seba (soi), tzn. nahradiť 

zodpovednosť, ktorá pripadá mne a nie inému (...). Tu je prvenstvo Seba (Soi) pred každou 

slobodou (či ne-slobodou).“425 Ja je subjektivitou v akuzatíve sa, kedy za seba odpovedá 

na apel druhého. Individuáciou predvolaného, ktorý musí odpovedať v prvej osobe alebo 

v akuzatíve „Tu som“.426   

Subjektivita vyvolená druhým neznamená, že sa stávam nejakou novou identitou či 

niekým druhým, ale sám sebou, resp. iným v tom istom, iným ja: „Pod spôsobom 

zodpovednosti je psychika duše iným vo mne; chorobou identity – predvolanou a sebou, 

sám pre iného, sám skrze druhého.“427 To je umožnené vtelením a senzibilitou: 

„Oduševnenie, samotný duch (pneuma) psychiky, inakosť v identite, je identitou tela, ktoré 

sa vystavuje inému a stáva sa <pre druhého>: možnosťou dávania.“428 Veľkodušnosťou 

ducha, ktorého nemá sám zo seba.  

Hoci je táto iná sloboda zodpovedného – či sloboda iného v tom istom – v niečom 

blízka slobode človeka, ktorý jedná s ľahkosťou a nepotrebuje voliť, pretože robí len to, čo 

potrebuje; nie je len vnútornou slobodou poctivého a celistvého človeka zmiereného so 

sebou a svetom – umením byť v pravde sebou.429 Pretože je slobodou toho, kto jedná 

napriek tomu, že si je plne vedomý toho, že je tu niečo s čím sa – ak má byť k sebe poctivý 

a k iným pravdivý – nemôže zmieriť. Môže totiž človek byť v pravde a zároveň neľpieť na 

sebe? Aj napriek nebezpečenstvu pokrytectva a moralizovania a pokušenia si vlastnú 
 

423 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 203. 
424 Tam., p. 163. 
425 Tam., p. 164, pozn. č. 30. 
426 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 200. 
427 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 87. 
428 Tam., p. 87. Levinasove impulzy o dávaní rozvíja spolu s Jean-Luc Marionom vo svojom diele TKÁČIK, 

Ladislav. Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Trnava: FF Trnavskej univerzity, 2013. 
429 NOVÁK, A. Filosofie smíru, s. 37-38. 
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neúprimnosť zakrývať práve postojom zodpovedného, ktorý si plní svoje povinnosti, tieto 

úskalia neznamenajú, že by sme mohli zodpovednosť redukovať na predstieranie a „nucení 

(se) dělat něco, co sami nechceme“.430 Sloboda zodpovedného u Levinasa nie je 

výsledkom nejakej negácie seba samého alebo núteného prekonávania vlastnej vôle, ktoré 

by vychádzali zo strachu byť k sebe a k druhým pravdivý. Rozlišovať dobré, zlé a lepšie 

nemusí znamenať posudzovať druhých. Nie je skôr spinozovská etika – kde láska 

k nepriateľom, ktorí nemohli konať úmyselne a bez vášní, slúži vlastnému upokojeniu, 

a kde je nesúdenie druhých istotou uzmierenia – rezignáciou na to vystaviť sa druhému, 

tomu, čo nemám pod kontrolou? Poznávať znamená prijať seba i svet.431 Ale je samo 

vedenie už láskou? A je poznanie aj prijatím druhého?  

 

Stéphane Habib v rámci komparácie chápania zodpovednosti a slobody u Sartra 

a Levinasa formuluje otázky, ktoré napádajú čitateľa Levinasa: „Je možná koexistencia 

medzi zodpovednosťou striktne pochopenou ako čistá zodpovednosť-za-druhého – kde je 

Jeden v službe Druhému – a slobodou?“432 Zostane nám niečo zo slobody? Habib 

pripomína, že „ospravedlnenie slobody, ktoré z nej robí slobodu konečnú, nie je čistou 

redukciou slobody, niečím, čo by spôsobovalo násilie slobode Jedného tvárou v tvár 

Druhému a čo by obmedzovalo samotnú vôľu (vouloir) vlastnú tejto slobode. Ale ide tu o 

obmedzenie moci (pouvoir) spojené so zodpovednosťou za iného človeka v takom zmysle, 

že práve pred tvárou Druhého už viac nemôžem všetko.“433 Navyše sloboda, ktorá viac nie 

je pochopená len ontologicky alebo ako autonómia, ale ako poverená, tak dostala nový 

význam: slobody pre druhého. U Levinasa však koexistencia zodpovednosti a slobody nie 

je problémom, pretože tie nestoja proti sebe ako dve súperiace hodnoty, ktoré by bolo treba 

zladiť, ale prvá vyjadruje postavenie, v akom sa ocitám, keď musím odpovedať druhému, 

a druhá bytostnú charakteristiku človeka ako vôle byť, pričom etický nárok sa vymyká 

tejto slobode. Ak by totiž zodpovednosť musela byť najprv ospravedlnená, závisela by od 

slobody.           
 

Ale „ak byť slobodný skutočne znamená robiť to, čo môžem urobiť jedine ja. (...) 

Ako sa potom znovu vyhnúť pokušeniu chápať zodpovednosť a slobodu takmer ako 

synonymá?“434 Podľa Habiba, ktorý hľadal prienik medzi oboma mysliteľmi, nie sú 

 
430 Tam., s. 110, 113. 
431 Tam., s. 8. „Není tedy filosof člověkem, který extrémně silně touží po přijetí, jelikož se mu nejméně 

dostává lásky?“ (Tam., s. 7). 
432 HABIB, S. La responsabilité chez Sartre et Lévinas, s. 137. 
433 Tam., s. 153. 
434 Tam., s. 160. 
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zodpovednosť a sloboda protikladné, ale kompatibilné a takto stoja pri sebe. Nejde 

o dialektický vzťah, kde by boli tézou a antitézou, pričom by jedna druhú znegovala, ale 

o akúsi plodnú dialogickú inverziu, pretože ich možno obrátiť. Rozdiel spočíva v tom, kde 

vidíme východisko. Kým u Sartra to bola sloboda, u Levinasa je to zodpovednosť. 

(Schematicky: Sartre: sloboda-zodpovednosť; Levinas: zodpovednosť-sloboda).435 Lenže 

na rozdiel od Sartra, u Levinasa ich poradie nemožno obrátiť, inak by bola možná len 

zodpovednosť limitovaná, teda nikdy nie etická par excellence. Tým pádom by nemohla 

byť štedrosťou a sloboda aj takou inou možnosťou seba samého, ktorá by nebola 

možnosťou vopred zvolenou či pochopenou. Levinas teda tvrdí, že je dôležitý rozdiel 

medzi významom, aký majú obe v prvom i v druhom poradí. 

 

Ako však rozumieť zodpovednosti, ktorá má byť nekonečná? Nekonečnú 

zodpovednosť ako jestvovanie pre druhého Levinas nazýva vyvolením, pretože ja sám som 

osobitne povolaný k zodpovednosti a spravodlivosti bez hraníc, k tomu, aby som prekročil 

rovinu morálnych noriem, zákonov a právnych záväzkov. A to vtedy a práve tam, kde som. 

Etickou bytosťou nie som len vtedy, keď si splním svoje povinnosti, ale keď kvôli 

druhému urobím o krok viac. Sebou sa stávam paradoxne až v nepodmienenom záväzku: 

„Nekonečnosť zodpovednosti neznamená jej aktuálnu nesmiernosť, ale zodpovednosť 

rastúcu podľa toho, ako je prijímaná; povinnosti sa rozširujú postupne, ako sa plnia. Čím 

lepšie plním svoje povinnosti, tým menej mám práv; o čo som spravodlivejší, o to viac 

som vinný.“436 Zodpovednosť nemôže byť splnená. Odpovedať znamená splácať “dlh“, 

ktorý splácaním rastie. Nesplatiteľný dlh uzatvorený pred každou slobodou: „Subjektivita 

subjektu je presne toto ne-vzchopenie sa, prírastok dlhu za hranice Sollen (musieť v zmysle 

mať povinnosť, J.H.).“437          
 

Pri nekonečnej zodpovednosti ide o takú nedostatočnosť subjektivity v 

zodpovednosti, ktorá zároveň zostáva jej pozitívnym určením, a to aj napriek, alebo práve 

vďaka jej možnému osvedčeniu sa. Táto nedostatočnosť ja neidentického so sebou samým 

sa dokonca prehlbuje: „Čím viac odpovedám, tým viac som zodpovedným; čím viac sa 

priblížim k blížnemu, ktorého mám na starosti, o to viac som ďaleko. Pasívum, ktoré sa 

zväčšuje: nekonečno ako nekonečnosť nekonečna, ako sláva.“438 S druhým i so sebou 

 
435 Tam., s. 160-161. Habib vidí paralelu medzi Sartrovou úzkosťou a Levinasovým znepokojením. Označuje 

ich ako obrátenie či zvrat intencionality pod ťarchou absolútnej zodpovednosti. (Tam., s. 169) Ďalším 

autorom, ktorý zbližuje oboch autorov v našej otázke je Pierre Hayat. HAYAT, P: La liberté investie, s. 107. 
436 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 274; (s. 220). 
437 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 71. 
438 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 119. 
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nikdy nemôžem byť hotový. Táto nedostatočnosť vyplýva z toho, že úloha človeka 

presahuje jeho schopnosti: je zodpovednosťou za to, čo nestvoril: za všetkých a za všetko. 

To Levinas nazýva solidaritou so stvorením.439 Teraz môžeme lepšie porozumieť aj času 

ako diachrónii či trpezlivosti. A to ako času nekončiaceho životného úsilia, ktoré sa 

nestáva zmysluplné dosiahnutím vlastných konečných zámerov, ale približovaním sa 

k Nekonečnu.440 Času, ktorý znamená byť ponechaný v otázke.  
 

Dávať niekomu prednosť tak znamená prekračovať starosť o vlastné bytie, 

konečnosť života a slobody. Byť-pre-druhého znamená nebyť len bytím k smrti.441 Smrť 

ako koniec mojich možností je prekračovaná možnosťami druhého. Byť subjektivitou 

môže konkrétne znamenať vystaviť sa tvári toho, kto zomiera. Nevýslovnú zodpovednosť 

si bytostne uvedomuje práve človek zasiahnutý takouto udalosťou. K smrti sa vzťahujem 

najprv cez smrť blížneho, akoby mi bola jeho smrť vlastnejšia ako tá vlastná. V esejach 

Notes sur le sens (Poznámky o zmysle) a La mauvaise conscience et l’inexorable (Zlé 

svedomie a neúprosnosť) Levinas hovorí práve o zlom svedomí ako o takom vedomí, 

ktorého sebavedomie zneistelo práve v stretnutí so smrteľnosťou druhého. Zodpovednosť 

„je v mojom vzťahu (k smrti druhého) už vinou (culpabilité); je mojou úctou k niekomu, 

kto už viac neodpovedá, − je vinou pozostalého.“442      

Zlé svedomie sa tak u Levinasa vymyká vlastnej vine človeka plynúcej z jeho 

slobody. Je vedomím človeka, ktorý prichádza k druhému vždy už akoby neskoro: buď ako 

ten, kto si sám nevie dať rady, alebo kto je už pozostalým. Nie je to teda moja smrť, ktorá 

by zakladala môj čas. Človek žije navzdory smrti. To, že ju nemá vo svojich rukách ho 

znepokojuje, ale zároveň mu umožňuje odvrátiť pozornosť od neho samého. Smrť nie je 

obyčajným faktom, smrť človeka sa vymyká všeobecnej definícii poslednej udalosti, ktorá 

patrí k životu všetkých bytostí. Akoby každá smrť pre Levinasa bola už istým násilím 

a utrpenie a smrť druhého niečím neprijateľným. Práve v nemožnosti sa neminúť nárokom 

zodpovednosti pred smrteľnosťou druhého nachádza subjekt seba samého ako previnilého, 

ako toho, kto zostáva stále ešte na žive.443       

 
439 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 269. 
440 Tam., s. 272. Bezhraničná zodpovednosť je časom, ktorý patrí Nekonečnu alebo je do Nekonečna (il est à 

l'Infini). Tam., s. 184-185. 
441 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 275-276; (s. 221-222).  
442 LEVINAS, E. Dieu, la mort et le temps, p. 21. Tu nachádzame paralelu s Jaspersovou metafyzickou 

vinou. Komparáciu sme rozvinuli v článku Metafyzická vina u Jaspersa a nekonečná zodpovednosť u 

Levinasa, ktorý vyjde vo Filosofickom časopise. 
443 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 115. Levinas ako jediný zo svojej litovskej 

rodiny prežil Holokaust. Práve im venoval toto dielo. 
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Ale ako rozumieť vine pozostalého, ktorý predsa nemôže za smrť svojho blížneho? 

Otázku smrti Levinas neredukuje na otázku spätne vyhodnotenej miery pričinenia sa 

na zničení či ukončení života iného človeka: „Smrť druhého ma spochybňuje a kladie mi 

otázky, akoby som sa v nej (...) stal vo svojej ľahostajnosti komplicom; a akoby som 

dokonca pred tým, ako by som bol k nej sám odsúdený, musel zodpovedať za smrť 

druhého a nemohol ho nechať osamote. Práve v tomto pripomenutí mojej zodpovednosti 

v tvári ma predvoláva, žiada, domáha sa ma – v tomto spochybnení je mi druhý 

blížnym.“444 Zostať v blízkosti pri niekom v mystériu smrti znamená niesť bremeno lásky, 

ktorá nemôže čakať, že dostane odplatu, ale sama zostáva v otázke, ktorá síce nemôže 

zomrieť za druhého, ale zostáva pri ňom ako niekto nenahraditeľný. Poslúchnuť etický 

príkaz „nenechať druhého v smrti samého“ znamená byť už v postavení rukojemníka. 
 

Ale táto bezvýhradná zodpovednosť za druhého paradoxne zakladá ľudskú 

subjektivitu – ľudskosť v plnom slova zmysle. Zlé svedomie znamená istú nespokojnosť 

človeka so sebou samým, ktorú cíti vtedy, keď stojí pred zraniteľnosťou a smrteľnosťou 

druhého, “vinu“, ktorá je tu ešte pred tým, než by reflektovala vlastné skutky ako zlyhania, 

teda posudzovala ich zámernosť. Ide o zasiahnutie či nestabilitu ja, ktorého sebakladenie a 

právo na bytie (dobré svedomie) bolo spochybnené.445 Je tu niekto, kto je dôležitejší ako ja 

vo-svete. Musieť zodpovedať za smrť druhého skôr ako mať povinnosť byť. Ja-pre-

druhého je pred každou intencionalitou, pred každým reflektovaním seba, v tom zmysle, že 

zlé svedomie vzniká bez intencií:446 „Ja obvinené za všetko, ale bez viny, na ktorú by si 

spomenulo a predtým, ako by sa nejako rozhodlo, alebo slobodne niečo vykonalo 

a dopustilo sa chyby, z ktorej by vyplývala táto zodpovednosť, je zodpovednosťou 

rukojemníka, až po zastúpenie za druhého.“447 Situácia rukojemníka je zodpovednosťou aj 

„za to, co jsem nespáchal – za bolest a vinu druhých.“448 Nejde o subjekt, ktorý si 

uvedomuje a konštatuje, čo spôsobil svojou voľbou, ale o subjektivitu, ktorá prichádza na 

to, že pred každou svojou aktivitou či pasivitou – alebo voľným či nevoľným momentom – 

už bola viazaná blízkosťou druhého.       
 

Ale byť rukojemníkom blížneho podľa Levinasa zároveň znamená byť 

prenasledovaným a dokonca niesť zodpovednosť za prenasledovateľov: nekonečnú 

zodpovednosť odčiňovania násilia, vystaviť vlastné telo ranám. Utrpenie, ktoré síce nebolo 

 
444 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 316. 
445 Tam., s. 319, 329-330. 
446 Tam., s. 334. 
447 Tam., s. 327. 
448 LEVINAS, E. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, s. 253 
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vyhľadávané, ale je prijaté, pasívne trpené.449 Je však takáto extrémna mesiášska 

zodpovednosť – či skôr svätosť – ešte nositeľná a vôbec ľudská? Levinas priznáva, že 

takáto ťažká zodpovednosť je ne-prirodzená – proti poriadku prírody – a, že sa vymyká aj 

poriadku logiky.450 Je poslušnosťou napriek svojej vôli. Ako zrieknutie sa vlastného života 

pre niekoho, alebo naopak odmietnutie samovraždy, pretože by zasiahla druhých.451 

Bremenom, ktoré človek už nemôže požadovať od druhých, ale len od seba či skôr niesť za 

seba. Svätosťou, ktorá je životom v pravdivom vedomí vlastnej nedokonalosti. Levinas 

hovorí o ne(s)pokojnosti lepšej než pokoj.452  
 

Ale absolútna zodpovednosť či nekonečný nárok ma paradoxne zároveň 

oslobodzujú.453 Takáto nezvládnuteľná a neznesiteľná zodpovednosť totiž nemôže závisieť 

primárne od môjho výkonu, moci a schopností. Len bez porovnávania sa a vypočítavania 

vlastných a cudzích záväzkov a previnení môžem odpovedať sám za seba, celý sa do 

vzťahov vložiť a zároveň v nich zostať slobodný: „Od tejto zodpovednosti za utrpenie 

druhého človeka ma nemôže zbaviť nijaký neúspech. Zodpovednosť ostáva zmysluplná aj 

napriek neúspechu.“454 Je slobodou uznaného pred tým, než by si musel svoje uznanie 

vydobyť. Je súčasne slobodou človeka, ktorý druhých nemoralizuje.   

Práve v zvláštnej pasivite bezprostrednej citlivosti voči druhému (sensibilité), 

v blízkosti, v ktorej sa pred ním nemôžem ukryť, v “súcite“ bez možnosti vcítenia sa do 

druhého, ale aj súcitenia so sebou samým, „mizne rozlíšenie medzi byť obvinený 

a obviňovať sa.“455  

Druhý neruší moju slobodu, ale vyzýva ju k zodpovednosti tým, že ju podnecuje 

k dobrote. Dáva jej zmysel, ktorý by si sama – ako sloboda arbitrárna alebo ako sloboda 

 
449 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p.156 (pozn. č. 28); LEVINAS, E. Bez identity. 

In Etika a nekonečno, s. 120.  
450 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 330. 
451 „Trvať proti svojej vôli.“ LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 67-68. 
452 Často sú to iní ľudia, ktorí nás zahanbujú svojou nezištnou štedrosťou a žičlivosťou. Svedkovia Dobra, 

ktorí pociťujú svoju službu ako nevyhnutnosť, nie ako niečo, čo by bolo prvotne ich vlastným životným 

projektom a zásluhou. „Je to nevyhnutnosť, ktorá, ako nevyhnutnosť služby, prekračuje To isté odpočinku, 

život užívajúci si život, ale ktorá ako ne-pokoj, v tejto ne(s)pokojnosti, je lepšia ako pokoj. Antinómia, ktorá 

je samotným svedectvom Dobra.“(LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 70.) Nepokoj 

tu nie je emočným rozpoložením zmierenej duše, ale hľadaním a túžbou po Dokonalom. Niekedy skutočný 

pokoj predpokladá skúsenosť či možnosť znepokojenia. 
453 Len od druhého môžem prijať absolúciu mojej slobody. (LEVINAS, E. LEVINAS, E. Entre nous, p. 32.) 

Teda doslova uvoľnenie, prepustenie či rozhrešenie (od lat. absolvere). 
454 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 271. 
455 „(...) distinction entre être accusé et s’accuser.“ (LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de 

l’essence, p. 161). Toto pozitívne chápanie viny je možné preto, že être accusé zároveň znamená byť 

predvolaný. „Zodpovednosť za iného, za to, čo nezačalo vo mne, zodpovednosť v nevinnosti rukojemníka – 

moja substitúcia za druhého je trópom zmyslu, ktorý nevyplýva z empírie psychologickej udalosti, 

zo vcítenia sa (Einfühlung) alebo zo súcitu, ktoré na základe tohto zmyslu označujú.“ (Tam., p. 161.) 
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konečná – dať nemohla. Apel druhého mi dáva „možnosť urobiť niečo, čo nemôže na 

mojom mieste urobiť nikto iný.“456 Zveruje mi slobodu, ktorá už nie je ani len spontánnou 

slobodou vôle, ani prázdnym pojmom slobody ako neprítomnosti obmedzovania od 

ostatných, ani len možnosťou voľby medzi ponúkajúcimi sa alternatívami, ani rozhodnutím 

sa pre to, čo môžem zvládnuť, ani túžbou sa vyrovnať iným, ale jedinečnou možnosťou 

seba samého. Až v blízkosti druhému viem, že som nenahraditeľný, sám sebou vo 

vlastnejšom zmysle, ako keby som bol len sebe vlastným spôsobom. Blízkosť je vlastným 

významom subjektivity „samou významovosťou významu, samotným zavedením jedného-

za-druhého, nastolením zmyslu, aký každý tematizovaný význam reflektuje v bytí.“457  

Ale ako môže byť nenahraditeľný práve ten, kto zastupuje za druhého?458 

Nenahraditeľnosť môže spočívať napr. v nejakej konkrétnej náhrade, ktorú núdznemu 

môžem sám priniesť, alebo tým, že sa ho zastanem v situácii nespravodlivosti. No „byť 

zodpovedným za hranice vlastnej slobody“459 znamená nepočítať si čo som už urobil 

a koľko by som mal ešte urobiť. Nekalkulovať: „Zodpovednosť za druhého – neohraničená 

zodpovednosť, ktorú presné účtovníctvo slobodného a neslobodného viac nezmeria, sa 

domáha subjektivity ako nenahraditeľného rukojemníka.“460 Sloboda nekonečne 

zodpovedného či sloboda v pravom zmysle u Levinasa znamená bezplatnosť, nepočítanie či 

štedrosť.461 Službu bez očakávania odplaty. Nemať sa vo svojej moci. Ale aj nebrať sa 

príliš vážne a nebáť sa životných prekvapení, ktoré prichádzajú s inými. Veď ak by každá 

zodpovednosť musela byť už vopred zdôvodnená a ospravedlnená, nielenže by závisela od 

ľudskej slobody, ale nemohla by viac zostať nezištnou. Podobne ako hra človeka, ktorý 

sleduje iné účely než hru samu, prestáva byť slobodou hry.    

Rukojemníctvo ako područie či poddanstvo (sujétion) však netreba chápať v zmysle 

nevoľníctva či otroctva. Vyjadruje primárne záväzok, ktorý nepochádza z autonómie: 

vedomie každého, komu nie je ľahostajný druhý, každého, kto hľadá spoločnú reč alebo 

vníma potreby a trápenie ľudí okolo neho, ktorým by sa možno chcel priblížiť. 

Zodpovednosť a sloboda pre Levinasa nie sú záležitosťou nejakých hraničných situácií, ale 

skutočnosťou bežného sociálneho života. Príkladom sú ním vyzdvihnuté vzťahy otec-syn, 

 
456 LEVINAS, E. – GUWY, F., "L'asymétrie Du Visage." Interview d'Emmanuel Levinas par France Guwy 

pour la télévision néerlandaise (1986). In Cités, 2006, vol. 25, no. 1, p. 119. 
457 Tam., p. 107. 
458 DESMOND, W. Philosophies of Religion: Jaspers, Marcel, Levinas. In Katz, C. (ed.) Emmanuel Levinas: 

Critical Assessments of Leading Philosophers III, s. 114. 
459 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 157. 
460 Tam., p. 159. 
461 Tam., p. 161. 
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učiteľ-študent, muž-žena, ktoré predstavujú stelesnenie či naplnenie slobody. Ide o slobodu 

zodpovednej či dospelej osoby – slobodu takého človeka, ktorý si nielenže ctí slobodu 

druhého, ale ktorého život už nezávisí len od neho samého, pretože sa na neho niekto 

spolieha. Takáto sloboda vo vzťahu k inému nie je negáciou mojej prvotnej slobody 

(vlastnej vôle), ale jednoducho presahuje vlastné želania a súdy človeka, pretože možnosti 

toho druhého vidí súčasne ako nové vlastné možnosti. 

Vystavenie sa existenciálnej otázke: „Mám právo byť?“ tak nemusí a nemá viesť 

človeka k strate zmyslu a k falošnej myšlienke „lepšie by bolo nebyť“. Naopak, práve 

otrasenie samozrejmej legitimity vlastnej existencie u človeka, ktorý sa napriek starosti 

o svoje bytie, neobáva len o svoje bytie, znamená, že jeho život, či skôr on sám, dostal iný 

zmysel.462 Zodpovednosť neohraničená len na úmyselný prečin a neľahostajnosť k smrti 

druhého vyjadrujú, že ľudskosť je posledným určením, presnejšie, šancou každého 

človeka. Pretože nemôžem utiecť pred iným bez toho, aby som zároveň neutekal pred 

sebou samým. 

 

4.4 Od zodpovednosti k spravodlivosti 
 

Častou námietkou voči Levinasovej etike zodpovednosti je riziko paternalizmu. Ale ak môj 

postoj voči druhému vychádza z úcty voči jeho inakosti a slobode, nemôžem robiť veci za 

neho. Druhý nielenže nemusí prijať moju odpoveď, ale jeho zodpovednosť voči mne už nie 

je mojou, ale len jeho vecou: „Mojou vecou je moja zodpovednosť a moje zastúpenie 

zapísané v mojom ja, zapísané ako ja. Druhý môže zastúpiť koho chce, s výnimkou mňa. 

(...) Nemožno sa nechať nahradiť pri zastúpení tak, ako sa nemožno nechať nahradiť pri 

smrti.“463 Levinas si je dobre vedomý, že „tvrdiť, že Druhý sa musí obetovať za iných, by 

znamenalo kázať ľudskú obetu!“464 Sloboda založená na prijatí zodpovednosti za druhého 

je ne-žiadostivou túžbou po jeho dobre, nie robením vecí za neho “pre jeho dobro“. 

Nekonečná zodpovednosť neznamená úplné zabudnutie na seba a ako nárok 

neospravedlňuje moje neregulované vstupovanie do života druhých. „Isteže sa moja 

zodpovednosť za všetkých môže a musí manifestovať aj seba-limitovaní. Ja môže byť 

v mene tejto bezhraničnej zodpovednosti povolané postarať sa takisto o seba. Skutočnosť, 

 
462 LEVINAS, E. Boh prichádza v idei, s. 330, 337. 
463 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 204. 
464 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 162.  
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že iný, môj blížny je tiež tretím vo vzťahu k inému, takisto jeho blížnym, je zrodením 

myslenia, vedomia, spravodlivosti a filozofie.“465       

Levinas dodáva, že byť vo vzťahu k druhému znamená vždy už byť aj vo vzťahu 

k tretiemu: „V skutočnosti vzťah k druhým nie je nikdy jedinečným vzťahom: od začiatku 

je v druhom reprezentovaný tretí; v samotnom javení druhého sa na mňa už pozerá 

tretí.“466 Druhý existuje aj pre tretieho a tretí je pre mňa takisto blížnym. S tretím prichádza 

požiadavka spravodlivosti a s ňou vedomie nemožnosti zotrvať v blízkosti len jednému. 

Spravodlivosť prináša požiadavku rozlišovať, zvažovať a tiež porovnávať, teda nárok 

nestrannosti. Spravodlivosť zakladá rovnosť, ale „rovnosť medzi tým, čo sa 

neporovnáva.“467 Pretože napriek porovnávaniu, aj porovnávaní zostávajú iní.  

Z nároku spravodlivosti plynie aj povinnosť zastať sa tretieho, ak mu druhý činí 

násilie. Levinas nepopiera, že niekedy je v takýchto prípadoch potrebné použiť násilie. Na 

druhej strane obetovať vlastný život v beznádejnej situácii za druhého, na kom je páchané 

násilie niekým tretím, by zároveň znamenalo zobrať niekomu manžela, otca či brata. Etika 

zodpovednosti teda nezbavuje človeka nároku rozlišovania a rozhodovania. Výlučný etický 

nárok tváre ďalej zakladá etiku spravodlivosti.468      

Hoci nárok zodpovednosti spolu s nárokom spravodlivosti môže a má byť 

východiskovým predpokladom pre politické i právne myslenie, politika a právo sú už 

presadzovaním moci. Politika sleduje aktuálne záujmy nejakého spoločenstva a právo má 

vyriešiť konflikty, v ktorých nedošlo k zmiereniu, a tak sa nevyhne kompromisom v mene 

rovnosti a nestrannosti. Bez spomínaného nesplniteľného etického nároku by sa však 

zároveň vytratil aj nárok takej (vyššej) spravodlivosti, ktorá prekračuje zákonné 

povinnosti, ale aj úlohy a možnosti politiky a práva, a tak bráni ich zabsolutizovaniu. 

  

Je dôležité pripomenúť, že Levinas nepozná len asymetrické vzťahy, presnejšie 

povedané: „Asymetrický vzťah k Druhému, (...) môže nadobudnúť podoby symetrického 

vzťahu. (...) Nezávislosť ja a jeho postavenia vzhľadom k absolútne inému môže 

vychádzať najavo v dejinách a politike.“469 Symetrický vzťah charakterizuje 

zameniteľnosť a nahraditeľnosť oboch členov vzťahu. V spoločenských vzťahoch, ako 

 
465 Tam., p. 164. 
466 LEVINAS, E. Otázky a odpovede. In Boh prichádza v idei, s. 186. 
467 Tam., s. 186. 
468 Gérard Bensussan rozlišuje dve morálky: prvá sa týka medziľudských vzťahov odohrávajúcich sa vo 

dvojici, druhá vzťahov s viacerými, napr. politickej a právnej oblasti. (BENSUSSAN, G. Les deux morales. 
Paríž: Vrin, 2019). 
469 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 249-250; (s. 201). 
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napr. v obchodnom či úradnom styku, je človek skôr človekom vo všeobecnom zmysle 

alebo vystupuje v nejakej role: ako občan či zákazník, fyzická osoba či ten, kto zastupuje 

právnickú osobu. Občianska a politická sloboda sa uskutočňuje obvykle v symetrických 

vzťahoch, ktoré predpokladajú, že práva a slobody by mali byť úmerné povinnostiam. 

V spoločenskej rovine moja sloboda jednoducho sama potrebuje druhých. Moderná 

občianska spoločnosť je založená na princípe rovnosti práv a slobôd, ale aj na možnosti 

súťaže, na tom, že na naše slobody sa navzájom prekrývajú, spolupracujú i súperia.470 Už 

sme sa zmienili o tom, ako Levinas s Hegelom vyzdvihol rolu inštitúcií pre zachovanie 

reálnej slobody a rolu štátu pre zabezpečenie koexistencie mnohosti slobôd.  

Levinas si však kládol otázku: Na čom sa zakladajú spoločenské inštitúcie 

a zákony? Bol presvedčený, že sociálny život nemôže vychádzať prvotne z 

Hobbesovho princípu, že človek je človeku vlkom. Naopak, predpokladá princíp či skôr 

skúsenosť „byť pre druhého“.471 Pretože v etickom zmysle je aj môj nepriateľ najprv 

mojím blížnym. V opačnom prípade by mohol byť záujem presadiť sa na úkor iného 

legitimizovaný. Potom však politika zostáva len umením vyjednávania a racionálnym 

kalkulom počítajúcim s možnosťou vojnového riešenia vlastných záujmov. Naopak téza, 

že etika predchádza politike, vyjadruje presvedčenie, že medziľudská reč môže predísť 

násilnému riešeniu konfliktov, alebo sa ich aspoň pokúsiť zastaviť. Rozumné usporiadanie 

fungovania spoločnosti nemôže vychádzať len zo strachu pred vládou násilia či tyranie472 

(hoci sa štát práva použiť prostriedky moci nemôže vzdať), ale musí sa usilovať 

povzbudzovať medziľudskú dôveru a budovať právny štát. Táto možnosť dôvery je 

predpokladom fungovania spoločnosti a rešpektovania slobody iných. Bez nej sa znižuje 

miera občianskej slobody v spoločnosti a zvyšuje miera kontroly od spoločenských 

inštitúcii. Aj novodobé teórie spoločenskej zmluvy už implicitne predpokladajú možnosť 

sa na druhých spoľahnúť, spoločnosť, kde medzi ľuďmi panuje dôvera.473 Tá sa 

v spoločnosti buduje dlhodobo a spravidla v menších komunitách. Čím k nej môžem 

prispieť? Najprv tým, že budem pre iných sám dôveryhodný.   

 V súčasných levinasovských štúdiách (zvlášť v anglo-americkom a francúzskom 

diskurze) môžeme badať istú tendenciu rozvíjať politické myslenie, ktoré by vychádzalo 

 
470 SOKOL, J.: Moc, peníze a právo, s. 37-38.  
471 LEVINAS, E. Etika a nekonečno, s. 207. 
472 LEVINAS, E. Liberté et commandement, p. 265. 
473 SOKOL, J. Etika, život, instituce, s. 16-17. Táto kniha je pokusom myslieť slobodu, ktorá čoraz viac 

závisí od fungovania spoločenských inštitúcií a práce nespočetných ľudí.  
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z Levinasovej etiky. Oprávnenosť takýchto pokusov pretaviť etické nároky do politického 

konceptu či ideológie je však otázna.474  

Hoci by podľa samotného Levinasa aj politické myslenie malo vychádzať najprv 

z etických východísk, z jeho etiky zrejme nemožno vyvodiť koncept politickej filozofie, 

pretože nekonečná zodpovednosť a normy presahujúca spravodlivosť nie sú nároky, ktoré 

by bolo možné klásť na všetkých a očakávať od ostatných, ale len niesť za seba samého. 

Nie náhodou sa Levinas držal svojho rozvrhu etiky a nepokúsil sa o systematické 

politicko-filozofické pojednanie, ale obe oblasti u neho zostávajú oddelené. Nájdeme 

u neho však hlbokú reflexiu etických východísk či skôr základných sociálnych vzťahov 

(bez opomenutia hodnoty slobody). Ľudských vzťahov, na ktorých sa zakladajú ďalšie 

spoločenské vzťahy a chod spoločnosti, a ktoré predchádzajú ich abstrahovaniu do podoby 

tzv. politických ideí a sociálnych teórií.   

Levinas zdôraznil význam zodpovednosti, ktorá sa mu zdala v dejinách filozofie, 

popri dôraze na právo a spravodlivosť, opomenutá. Sústrediac sa len na spravodlivosť 

a právnu rovinu by sme totiž mohli ľahko zabudnúť, že spravodlivosť, ktorá sa chce 

nazývať spravodlivosťou, predpokladá nárok bezhraničnej, teda nevypočitateľnej 

zodpovednosti za druhého a v ňom za celé ľudstvo a stvorenie. Zodpovednosť je volaním 

človeka. Na mne už zostáva, ako odpoviem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
474 V našom prostredí sú príkladom posledné úvahy Jana Bierhanzla inšpirované myslením Judith Butlerovej, 

ktorá však nerozlišuje rovinu etickú, ontologickú, politickú a biologickú, resp. všetky redukuje na sociálnu 

oblasť v zmysle prvotnosti spoločenskej organizácie života. Považujeme za nešťastné vychádzať z jej 

dezinterpretácie Levinasovej etiky a vyčítať Levinasovi „nerovnou distribuci etického ocenění zranitelnosti 

druhých“. (BIERHANZL, J. XIII. Tvář a její politické rámy. In Lévinas v konfrontaci, s. 257.) Bojovať za 

etické uznanie pre “obete systému“ neznamená prejavovať väčšiu úctu zraniteľnejším, ale skôr ich 

podceňovať a zameriavať sa na “vinníkov systému“.  
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ZÁVER 

 

Levinas, na rozdiel od mnohých reprezentantov modernej kontinentálnej tradície, 

neredukuje to ľudské na oblasť vlastného prežívania a imaginácie, ktorú síce možno 

jazykom vyjadriť, ale ktorá zároveň zostáva predsa len vlastným a premenlivým 

vnútorným životom jednotlivej bytosti. Zdá sa nám, že Levinasova filozofia zdôrazňujúca 

jedinečnosť etickej bytosti je zároveň akousi odpoveďou na redukcionizmus niektorých 

moderných antropologických prúdov. Je doplnením naturalistického chápania človeka ako 

exemplára druhu živočícha homo sapiens sapiens (v zmysle biologickej univerzálnosti 

človeka – podľa vonkajších rysov a genómu DNA – zvláštnych vzhľadom k iným 

živočíchom). Ale aj doplnením chápania človeka len ako reprezentanta ľudskej kultúry 

v najširšom zmysle slova (ako spoločenskej, dejinnej a jazyk ovládajúcej bytosti), 

aktualizovanej v rôznych dobových kultúrnych prejavoch. Je zrejmé, že podľa Levinasa 

etika (či náboženská prax) so svojím nárokom prekračuje biologickú i kultúrnu rovinu, ale 

zároveň od nich nie je oddelená ako nejaká zvláštna oblasť. Práve naopak, vzťah 

k druhému sa deje už v žitej telesnosti a prejavuje sa kultúrnymi formami. Levinas však 

obrátil obvyklé smerovanie myslenia. Je to nárok tváre, ktorý nám umožňuje porozumieť 

významu života i kultúrnosti, nie naopak. Tvár vyjadrujúca zmysel, ktorý by sme nenašli 

len fenomenologickým skúmaním, pretože druhý nie je fenoménom. Tento ohľad nám 

umožňuje nanovo porozumieť aj slobode človeka.  

Levinas rozlíšil na jednej strane tzv. naivnú spontaneitu či neobmedzenú slobodu 

poznávajúceho (toho istého), ktorý môže všetko iné tematizáciou zaradiť do už známeho 

alebo aspoň interpretovateľného, no v každom prípade už nejako porozumeného. V tomto 

prípade by ale subjekt sám mohol stále zostať v anonymite, v bezpečnej zainteresovanej 

pozícii filozofa či vedca. A na strane druhej, takú slobodu poznávajúceho, ktorá k sebe 

prichádza od iného. Levinas preto hovorí najskôr o ľudskej či pravdivej slobode ako o 

liberté investie – o slobode povereného. Tá je slobodou konkrétneho človeka, ktorý si ctí 

druhého a seba vidí v pravde ako nespravodlivého.     

Základom filozofického hľadania pravdy je tak u Levinasa najprv vystavenie sa 

kritike. Hoci sa toto sproblematizovanie nedeje nezávisle odo mňa, nemôže byť len mojím 

vlastným výkonom. Prijatím nároku vzťahu, ktorý ma zaväzoval ešte pred mojím prijatím 

záväzku, počína moje mravné vedomie. Pred druhým sa ukazuje, že je to paradoxne práve 

tá nezáväznosť poznávania ako výrazu mojej slobody, ktorá je vždy už eticky relevantná. 
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Prítomnosť druhého stále nanovo vyrušuje sebaistotu poznávajúceho subjektu, pretože 

druhý preň zostáva neuchopiteľný. Tento zvrat či otrasenie považuje Levinas za kľúčovú 

udalosť pre filozofovanie, ktoré, ak má byť skutočnou kritikou, nemôže sa zakladať len na 

vlastnej mohutnosti rozumu, sebareflexii prežívania či kritike samotného poznávania vecí, 

teda stále len na akomsi nedostatku vlastnej slobody poznania, ktoré prirodzene tiahne 

k sebastrednosti, pretože sa vracia vždy k svojmu ja.  

Vyjdenie zo seba sa však nedeje prvoplánovo. Sebakritika vyžaduje niekoho, koho 

nemožno zahrnúť do aktov poznávania, teda Druhého. Toho, ktorý ma môže učiť, pretože 

v etickom zmysle stojí nado mnou.475 Druhý moju slobodu zneistí tým, že prináša nejakú 

požiadavku. Nenúti ma, no predsa ma morálne zaväzuje.476 Či skôr inšpiruje. V čase 

stretnutia stojí vyššie ako ja – subjekt pre seba. Presahuje moju slobodu ako vládu nad 

sebou samým, slobodu slasti i sprítomňovanie, slobodu toho istého: „Druhý, ktorého 

výnimočná prítomnosť je vpísaná v tom, že je pre mňa eticky nemožné, aby som ho zabil, 

označuje koniec zmocnenia. Pretože absolútne presahuje každú ideu, ktorú o ňom môžem 

mať, preto nad ním nemôžem mať moc.“477 

  

Ak sa máme predsa len pokúsiť systematicky zhrnúť Levinasovo nejednoznačné 

chápanie slobody, musíme odpovedať na otázku, aký význam má u neho pojem sloboda 

a či sme v jeho diele našli viacero pojmov slobody. Aby sme zhrnuli, akú rolu zaujíma 

sloboda v jeho hlavných etických a antropologických ideách, podľa jednotlivých úrovní 

ľudského vzťahovania sa, u Levinas môžeme rozlíšiť zrejme tri rozdielne chápania či 

roviny slobody:  

1. Vzťahovanie sa k sebe: individuálna sloboda ako sloboda toho istého: telesný i 

vnútorný život človeka (interiorita), s ktorým je spojený problém identity subjektu, teda 

ja. Sloboda u Levinasa najprv vystupuje ako spontaneita Ja slasti a ako nezávislosť 

telesnej a pracujúcej bytosti v závislosti na tom inom, z čoho žije a čo si privlastňuje. 

S týmito fenoménmi priamo súvisí rozmer vlastnej vôle (zámerné úsilie, problém 

vzťahu vôle k svojmu telu, obydliu, vlastníctvu i dielam).    

 V týchto spôsoboch života sa rozvíja ďalšia dôležitá rovina slobody: schopnosť 

poznania ako akási voľnosť intelektuálneho výkonu neoddeliteľného od reflektujúceho 

vedomia, ktoré pochopením asimiluje a sprítomňuje iné ako to isté. Jedná sa tu 

 
475 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 85-86; (s. 69-70). 
476 DERRIDA, J. Sbohem: Řeč nad hrobem Emmanuela Lévinase. In Reflexe, 1996, roč. 15, s. 3. 
477 LEVINAS, E. Totalité et infini, p. 86; (s. 71). 
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o “vnútornú slobodu“ v širšom zmysle slova. Avšak táto oddelenosť sebestačného 

a mysliaceho subjektu či prirodzene egotického Ja sama o sebe zostáva slobodou 

osamoteného jedinca zameraného na vlastné bytie. A vo svojom výkone je návratom 

k sebe. Skutočná kritika vlastnej slobody sa deje v hanbe pred tvárou Druhého. 

 

2. Vzťahovanie sa k inému ako k druhému: osobná sloboda zodpovedného alebo sloboda 

iného v tom istom. Levinas zdôraznil pôvodnú asymetrickosť vzťahu k druhému. 

Oddelenosť členov vzťahu považuje za predpoklad všetkých intersubjektívnych 

vzťahov. Vzájomnosť vo vzťahu nie je vylúčená, ale vďaka svojbytnej interiorite 

(vnútornému vedomiu času) a nedefinitívnemu dianiu reči, nemôže byť zlúčením oboch 

členov. Asymetrickým, teda nerecipročným vzťahom par excellence, je etický vzťah, v 

ktorom sa etický záväzok týka iba jedného, resp. mňa viac ako druhého. Zodpovednosť 

za druhého (exterioritu) znamená senzibilitu voči jeho potrebám i utrpeniu a úctu k 

jeho slobode kvôli nemu samému. Jedinec je v postavení jedného-za-druhého bez toho, 

že by si zodpovednosť sám vybral či chcel. Preto Levinas hovorí o rukojemníctve. 

Zodpovednosť predchádza slobode.         

 Levinas však považuje zodpovednosť za podmienku takej slobody, ktorá nie je 

počiatkom či príčinou seba samej, ale je unikátnou možnosťou odpovedať za seba 

samého. V tomto zmysle hovorí jednak o slobode udelenej či poverenej a jednak 

o slobode jedinečnej subjektivity, ktorá vo svojich záväzkoch a nezastupiteľnej 

zástupnosti nachádza vlastnú nenahraditeľnosť: možnosť dávať sa bez kalkulovania. 

Túto slobodu štedrosti či bezplatnosti Levinas považuje za vlastnú či osobnú v plnom 

zmysle slova, za slobodu jedinečnej osoby (subjektivity či seba), za to ne-vzájomné.  

 

3. Spoločenské, občianske a ekonomické vzťahy – politická sféra v širšom slova zmysle: 

otázka spravodlivosti, rovnosti práv a slobôd, problém miery a zabezpečenia slobody. 

Sloboda je tu chápaná vo všeobecnom zmysle ako to, čo prislúcha každému, ako 

to spoločné. Politika ako organizácia veci verejných a garancia platnosti zákona 

vychádza z hľadiska my. Umožňuje spoluúčasť na rozhodovaní a zabezpečuje život 

masovej spoločnosti. Mohlo by sa zdať, že štát, inštitúcie a zákony obmedzujú vôľu 

človeka, ale primárne preň zaisťujú reálnu slobodu. Za slobodu vďačíme fungujúcim 

štátnym orgánom, mnohorakým spoločenským inštitúciám, medzinárodnému obchodu, 

peniazom, službám, vzdelaniu, jednoducho ostatným.     

 Levinas zmieňuje objektívnu slobodu, pretože sa tu jedná o univerzálny pojem 

slobody, ktorý už predpokladá vzájomné uznanie slobôd. Rovné vzťahy medzi ľuďmi v 
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spoločnosti sa zakladajú na idei spravodlivosti – hľadisku tretieho. V tejto rovine 

hovoríme o slobode politickej a občianskej, ku ktorým patrí podľa Levinasa aj sloboda 

ekonomická. Tie však Levinas, okrem príležitostných zmienok a esejí, vo svojom 

filozofickom diele ďalej konceptuálne nerozvíjal. 

Levinas vo svojich spisoch sám nepísal o slobode (takto) systematicky, ale jemu 

vlastným spôsobom prehodnocoval jednotlivé významy slobody tým, že ich hneď kládol 

do otázky. Napriek tomu, že väčšinou pracuje s pojmom slobody vo význame vôle, ukázali 

sme, že jeho pohľad na slobodu človeka je omnoho pestrejší a v istom zmysle komplexný. 

Je z neho zrejmé, že význam slobody nemôžeme hľadať len v osamotenej slobode, ktorá 

by sama o sebe zostala buď čistou vôľou či absolútnou slobodou, alebo prázdnym a stále 

abstraktným pojmom negatívnej slobody. Svoj konkrétny zmysel však dostáva len vo 

vzťahoch k inému (druhému ako blížnemu) a k tretiemu (ďalšiemu druhému), a tak aj 

k širšiemu a celému ľudskému spoločenstvu. Sloboda pre Levinasa nie je prvotným 

východiskom, ani posledným ideálom – pretože bez zodpovednosti by nebola ľudskou 

a spravodlivou – no predsa má svoje nezastupiteľné miesto vo všetkom tom, čo sa týka 

človeka a spoločnosti. 

Prvotnou ambíciou práce bolo samostatne rozobrať a rozvinúť aj jednotlivé, 

Levinasom menované typy medziľudských vzťahov, v ktorých možno ozrejmiť spomínaný 

vzťah zodpovednosti a slobody, či skôr nájsť a žiť vlastnú slobodu. Tie by si však zaslúžili 

samostatné pojednania, čo už prekračovalo rozvrh tejto práce a možnosti jej autora, a preto 

v nej zostávajú len spomenuté alebo načrtnuté. Týka sa to najmä otázky vzťahu 

zodpovednosti a slobody vo vzťahu učiteľa a študenta, ale aj tém otcovstva a materstva či 

mužskosti a ženskosti. Týmto vzťahov venujeme osobitnú pozornosť v ďalších 

publikáciách. Čo sa týka komparácií, ďalší potenciál vidíme, okrem hlbšej komparácie 

s Patočkom, osobitne u tematicky blízkeho Jaspersa a Ricœura. 

 

Originalitu Levinasovho chápania slobody vidíme najmä v tom, že ukazuje, prečo 

sa sloboda stáva osobnou a ľudskou práve v etickom postoji. Sloboda tak dostáva nový 

význam či skôr nové filozofické vyjadrenie takého významu, ktorý nevyjadrujú ani nám 

známe filozofické koncepty slobody, ani bežne zaužívané predstavy o slobode. Nejde tu 

ani o stoické prijatie nutnosti, ani o samotnú možnosť voľby či výberu, ani o problém 

slobodnej vôle, ani o slobodu tvorby, ani o samotnú absenciu donucovania, ani o potrebu 

vlastnej nezávislosti, kde sú druhí predsa len potencionálnym narušením mojej slobody či 
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voľnosti. Zároveň ide o význam, ktorý nie je vyčerpaný politickým, občianskym a 

ekonomickým pojmom či kontextom slobody, ktorým sa už vyše dve storočia vo 

filozofickom myslení venuje pochopiteľne veľká pozornosť. Vzťahy s druhými v týchto 

oblastiach totiž zostávajú primárne v rovine férovosti, vzájomného uznania, poskytovania 

si príležitostí, ale aj vzájomného súperenia a boja. Subjektívny a objektívny či skôr 

intersubjektívny obsah slobody tak Levinas doplnil o rovinu, ktorú by sme mohli nazvať 

ako protoetickú: osobnej slobody či slobody zodpovedného, slobody vo vzťahu, v ktorom 

druhý zostáva nezameniteľný a seba nachádzam ako nenahraditeľného.    

Levinasova etika nás učí myslieť vlastnú slobodu a slobodu druhého jednak vo 

vzťahu, a jednak ako dve rozdielne slobody. Inakosť druhého však nie je odvodená z jeho 

slobody.478 To, že je možné myslieť slobodu aj inak ako mocensky a druhého ako toho, 

koho sa nemôžem zmocniť a ďalej aj takú hodnotu, ktorá prevyšuje rovnosť, sú podstatné 

prínosy Levinasovej filozofie. Tá dnes môže vyvažovať rastúcu tendenciu v humanitných 

vedách, vo filozofii i v histórii, v posledných desaťročiach vychádzať práve z mocenských 

paradigiem a kategórií, či sa jedná o tzv. postkoloniálne a gender štúdia, alebo iné kultúrne 

teórie, ktoré niekedy hľadajú svoju legitimizáciu paradoxne aj u Levinasa.  

 

Východisko z dôvery od druhého a z dôvery druhému Levinasovi umožnilo chápať 

slobodu inak ako z vlastného bytia. V zmysle, ktorý nevyplýva ani z dichotómie rozumná 

vôľa vs. svojvôľa, kedy sloboda môže byť užitočným ovládnutím sa (konečnou slobodou) 

a súčasne zostať ničím nespútaným chcením, vlastným počiatkom (spontaneitou), no ani 

z dichotómie sloboda vs. nesloboda (donútenie), kde je sloboda (voľnosť) negáciou 

neslobody či násilia, teda stále len absenciou prekážok vlastnej vôle. Od sebapotvrdzujúcej 

slobody sebestačnej a poznávajúcej bytosti (no predsa len závislej na tom inom) a od 

nesebestačnej inštitucionalizovanej slobody občana (umožňujúcej jeho voľnú 

sebarealizáciu) Levinas prechádza alebo sa vracia k slobode ako jedinečnosti 

zodpovedného a s pravdou sa merajúceho, teda nikdy nie už spravodlivého. Táto 

nedostatočnosť však nie je nedostatkom človeka, ale transcendovaním jedinca, ktorý sa 

nezameriava na vlastné záujmy a nedostatky vtedy, keď pred ním stojí niekto dôležitejší. 

Morálne vedomie umožňuje takú slobodu, ktorá necháva priestor túžbe po tom, čo je za 

hranicami mojich prianí a možností. 

 

 
478 „Kladu-li jinakost druhého jako mysterium, které je samo definované cudností, nekladu ji jako svobodu 

totožnou s mou svobodou a jež je s mou svobodou ve sporu.“ LEVINAS, E. Čas a jiné, s. 146, 147. 
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