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Úvod

Pluralitní spole nost se musí udr ovat v neustálém nap tí vycházejícím ze stálého

zpochyb ování, i lépe ze schopnosti jednotliv ch jejích len  vystavovat se kritice,

nov m náhled m i princip m, le  n co z stává nezpochybn no. Je to svoboda.

Svoboda ve spole nosti, resp. v demokratickém stát  obdarovává ka dého právem na

to, aby s ním bylo zacházeno jako s právním subjektem. Abychom v bec mohli

uva ovat o pluralitní spole nosti, musí v ní b t zaru ena svoboda. Av ak je záruka

svobody ze strany státu jedinou podmínkou pluralitní spole nosti? Svoboda je

fenoménem, jen  p es v keré deklarace ke zpochybn ní vybízí. lov k nacházející

se ve sv t  se ka dou chvílí setkává se skute ností, v ní  je jeho svoboda omezována.

lov k se setkává s p edm ty, lidmi, ale i se sv mi vlastními nezm niteln mi

omezeními, které korunuje lidská smrtelnost.  Tuto skute nost nijak nem eme zm nit.

Svoboda lov ka je v dy vystavena sv tu, v n m  jediném m e b t. Cílem mé práce

není hledání definice svobody, která by zaru ila pluralitní spole nost. Chci ukázat, co

se d je se svobodou v p ímém setkání. A na základ  t chto rozbor  dokázat, e

podmínkou pluralitní spole nosti není svoboda ustanovená, n br  svoboda udr itelná.

Abychom mohli mluvit o pluralitní spole nosti, musí b t spole nost schopna uchovávat

svobodu.

P ímé setkání je úst ední my lenkou filosofie Emmanuela Lévinase. V této práci budu

na základ  Lévinasova my lení zkoumat, co se d je se svobodou v p ímém setkání a

zda setkání s druh m lov kem ohro uje moji svobodu podle tvrzení: Má svoboda

kon í tam, kde za íná svoboda druhého lov ka. Ve spole nosti se p ece nutn

setkávám s lidmi, a proto bude pro uchování svobody ve spole nosti klí ová povaha

setkání s druh m lov kem. P esto e se má práce t ká p edev ím Lévinasovy

filosofie, nekladu si za cíl obhájit jeho záv ry. Cílem této práce je ukázat, jak nás

Lévinas u í zacházet se svobodou, aby byla uchována a spolu s ní i pluralitní

spole nost.

Má práce je len na na t i kapitoly. V první kapitole seznámím tená e s Lévinasov m

ivotem, kter  zna n  ovlivnil sm r cesty jeho filosofie. V druhé kapitole se budu

v novat t em typ m p ímého setkání lov ka: 1. setkání lov ka s v cí, 2. setkání

lov ka se smrtí, 3. setkání lov ka s druh m lov kem. Ka dému typu setkání

odpovídá jedna podkapitola. Úkolem této kapitoly je vysv tlit, co se d je se svobodou
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v jednotliv ch typech setkání. Na základ  t chto zji t ní rozeberu ve t etí kapitole

Lévinasovo pojetí politiky. V záv ru práce zodpovím v e zmín nou otázku, jaké jsou

mo nosti nakládání se svobodou ve spole nosti. Oproti projektu byla do struktury mé

práce p idána první podkapitola druhé kapitoly s názvem „Setkání s lov kem a

setkání s v cí.“ Tuto podkapitolu, je  m la b ti p vodn  sou ástí první kapitoly, jsem

p ipojila ke  kapitole druhé, aby byly vedle sebe polo eny t i typy setkání. P vodní t etí

a tvrtou podkapitolu jsem naopak vy lenila do samostatné t etí kapitoly, v ní

zkoumám poznatky z  kapitoly druhé v souvislostech se spole ností a s politikou.

Ve své práci jsem vycházela p edev ím z Lévinasov ch knih Toatlita a nekone no1 a

Jinak ne  b t aneb za hranice esence.2 Tyto dv  práce jsou vnímány jako zásadní pro

Lévinasovo my lení. V novala jsem pozornost i jeho krat ím pracem, jako jsou

Existující a ten, kdo existuje3 a as a jiné.4 K mému pochopení Lévinasova politického

my lení velice p isp ly Lévinasovy studie vydané pod názvem Etika a nekone no5 a do

e tiny nep elo en  titul Difficile Liberté.6

Sekundární literaturu, s ní  jsem pracovala, bych mohla rozd lit do t í skupin. Do první

skupiny bych za adila takové práce, které si z Lévinase berou pár my lenek, nebo se

v jedné kapitole v nují tomu, jak danou problematiku Lévinas chápe, a následn  tedy

op t vybírají ást jeho záv r , které zakomponují do sv ch úvah.7 Do druhé skupiny

po ítám práce jako je Casperova kniha Míra lidství8, i komentá e Cathrine Charlierové

a Bettiny Bergo. Tyto práce mi velice pomohly p i mém studiu. Spojuje je to, e si auto i

vybírají jednotlivá témata z Lévinasovy filosofie a na základ  jejich v kladu se sna í

vystihnout provázanost filosofick ch témat Lévinase, které vykreslí jeho dílo jako celek.

Do t etí skupiny za azuji Jacquese Derridu. V Derridov ch pozdních dílech je citeln

Lévinas v vliv. Derrida byl Lévinas v blízk  p ítel a k jeho dílu jako k celku se vyjád il

a  n kolik let po jeho smrti. V práci vydané pod názvem Adieu à Emmanuel Lévinas9

se Derrida lou í s Lévinasem. Existuje mnoho prací zab vajících se srovnáním

                                                       
1 E. Lévinas, Totalita a nekone no.
2 E. Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence.
3 E. Lévinas, Existující a ten, kdo existuje.
4 E. Lévinas, as a jiné.
5 E. Lévinas, Etika a nekone no.
6 E. Lévinas, Difficile liberté.
7 J. Pechar, B t sám sebou. P. Atterton, From Transcendental Freedom to the Other: Levinas and Kant, in:
In Proximity Emmanuel Lévinas and the Eighteenth Century. D. Perpich, Freedom Called into Question:
Levinas`s Defense of Heteronomy, in: In Proximity Emmanuel Lévinas and the Eighteenth Century.
8 B. Casper, Míra lidství.
9 J. Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas.
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Lévinase a Derridy10. Z t chto prací jsem erpala p edev ím v souvislosti

s definováním subjektivity – jak ji chápeme dnes. Co se t e politiky, tak se tyto práce

zam ují p edev ím na Lévinas v pojem „politiky bez identity“ (no identity politics) a na

problematiku násilí. P esto e se v této práci nebudu explicitn  zab vat t mito tématy,

pomohly mi tyto práce pochopit mnohé, co s projevy svobody v dne ní Evrop  nep ímo

souvisí.

                                                       
10 erpala jsem z t chto prací: R.J. Manning, Beyond ethics to justice through Levinas and Derrida. S.
Critchley, Ethics, politics, subjectivity.
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1 Filosofie Emmanuela Lévinase

Emmanuel Lévinas se narodil v litevském m st  Kaunas v roce 1906. Vyr stal

v idovské rodin , která ho ji  od útlého v ku vedla ke studiu Tóry. Lévinas se v ak

brzy p imknul k filosofii a v sedmnácti letech ode el studovat filosofii do Strasbourgu.

Tady také potkal svého celo ivotního p ítele Maurice Blanchota. V roce 1928 ode el

Lévinas na univerzitu do Freiburgu, kde cht l pokra ovat ve studiu fenomenologie pod

vedením Edmunda Husserla. Ve Freiburgu Lévinas nav t voval Husserlovy p edná ky

v letech 1928 a 1929. Zárove  se zde poprvé setkal s Martinem Heideggerem a

p edev ím s jeho dílem Bytí a as, které vy lo rok p ed jeho p íchodem (1927). Vliv

t chto dvou filosof  je z ejm  z Lévinasov ch prvních t ech publikací. Jedná se o díla

Teorie intuice v Husserlov  fenomenologii (1930), Existující a ten, kdo existuje (1947) a

En Découvrant l existence avec Husserl et Heidegger (1949). P esto je nutné

zd raznit, e p edev ím Heideggerovo dílo Bytí a as ovlivnilo Lévinase na cel  ivot.

Jeho filosofie se dá vnímat i jako odpov  na knihu Bytí a as. Lévinas znovuo ivuje

my lenku metafyziky, kterou Heidegger prohlásil za mrtvou. P edvále ná léta trávil

Lévinas op t ve Francii. Jeho zásluhou se, jak vzpomíná i Derrida, francouzská

filosofická obec seznámila s dílem Husserlov m a Heideggerov m, jejich  díla Lévinas

do francoz tiny p elo il. (Lévinas p elo il p edev ím Heideggerovu knihu Bytí a as a

Husserlovy Karteziánské meditace.) Poté co vypukla druhá sv tová válka, slou il

Lévinas jako d stojník ve francouzské armád , a to ve funkci tlumo níka z n m iny a

ru tiny. V roce 1940 byl zajat a poslán do tábora nucen ch prácí, kde z stal a  do

konce války. Lévinasova ena a dcera se po dobu jeho nep ítomnosti úsp n

schovávaly ve francouzském klá te e. Zbytek jeho rodiny v ak válku nep e il.

Zku enost s druhou sv tovou válkou v etn  Heideggerova p íklonu k národnímu

socialismu znamenala zásadní obrat v jeho my lení. Po válce se Lévinas vrátil ke

studiu Tóry a p edev ím Talmudu, v em  mu pomáhal idovsk  tajemn  u enec

Monsieur Chouchani. V letech 1946-1960 vedl Lévinas rabínskou vysokou kolu

v Pa í i. Od 50. let Lévinas pracuje na své vlastní filosofii, je  je vedle fenomenologie,

filosofie Martina Heideggera ovlivn na p edev ím Talmudem a idovskou moudrostí.

Z postav, které ho ovlivnily, je nutné dále jmenovat p edev ím Franze Rosenzweiga,

jen  podobn  jako Lévinas hledá v idovství odpov di na otázky spjaté s hr zami

Druhé sv tové války, a dále Charlese Blondela a Maurice Marleau Pontyho. V roce

1961 se Lévinas habilitoval knihou Totalita a nekone no na univerzit  v Poitiers a

posléze se v roce 1967 stal profesorem i v Pa í i-Nanterre. Od roku 1973 do roku 1976
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byl Lévinas profesorem na Sorbonn . Poté a  do roku 1980 vedl seminá e. Dal í léta

svého ivota trávil p edev ím psaním knih a studií. Lévinas zem el v Pa í i 25.

prosince roku 1995. Zanechal po sob  dílo, které je zalo eno na otev eném, up imném

vztahu lidí. P esto e Lévinas pracoval s fenomenologickou metodou, sna il se jíti dál a

ukázat, kde jsou meze fenomenologie. Hranici fenomenologického uva ování Lévinas

na el ve tvá i druhého lov ka. Vztah k druhému lov ku se fenomenologii vymyká.

Tato teze má za následek onen v e zmín n  obrat v Lévinasov  filosofii. Touto tezí

se Lévinas p ibli uje k moderní idovské filosofii, mezi její  zástupce m eme adit

v e zmín ného Franze Rosenzweiga i Martina Bubera. Pro Lévinase je etika první

filosofií a etikou Lévinas míní odpov dnost za Druhého. Filosofie potom pro Lévinase

není láskou k moudrosti, ale spí e moudrostí lásky.
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2 Svoboda lov ka u Lévinase

V této kapitole budu rozebírat setkání lov ka ve t ech odli n ch situacích. Úkolem této

kapitoly je ukázat, co se d je se svobodou v setkání. Setkání vybízí ke zpochybn ní -

ohro ení svobody. Toto si uv domujeme p edev ím p i setkání s druh m lov kem.

Máme za to, e druh  lov k mou svobodu m e ohrozit tím, e mne o n co ádá, e

mn  vybízí, abych mu pomohl. V této kapitole chci v ak ukázat, e má svoboda není

vystavena pouze druhému lov ku. Vylo ím, co se d je se svobodou p i setkání 1.

s v cí, 2. se smrtí a 3. s druh m lov kem. Ka dému tématu se budu v novat v jedné

podkapitole. Abych nalezla odpov di na tuto otázku, budu muset v ka dé podkapitole

p iblí it situaci, do ní  lov ka v daném setkání kladu. Toto se t ká p edev ím první

podkapitoly, kde se nebudu ptát p ímo na svobodu. Abych nejlépe vystihla povahu

setkání lov ka s v cí, budu v c tak, jak ji vnímám, dávat do protikladu k mému

vnímání lov ka. Svoboda zde nebude diskutována, jeliko  v setkání lov ka s v cí

není svoboda d le itá. asto sice íkáme, e je n kdo otrokem v cí, e nás v ci iní

nesvobodn mi, av ak otázka  svobody se v setkání s v cmi objevuje a  ve spole nosti,

kde se podle Lévinase teprve stávám aktivním. Proto bude svoboda v souvislosti

s v cmi probírána a  v kapitole t etí a v záv ru celé práce. Úkolem první podkapitoly je

ukázat, co lov k u iní s v cí v setkání s ní. V druhé podkapitole se budu zab vat

setkáním se svou smrtí. Budu vycházet z Heideggerovy filosofie a z Lévinasov ch

komentá  k ní. Má vlastní smrt se ji  pln  dot ká svobody. Smrt m eme chápat jako

nezm nitelné omezení svobody. Aby tomu tak nebylo, je t eba hledat ke své smrti

cestu. V této podkapitole hledám spolu s Heideggerem a Lévinasem cestu ke své smrti

v setkání s ní. Co se d je se svobodou v „setkání se smrtí“? V t etí podkapitole

odpovím na otázku, co se d je se svobodou v setkání s druh m lov kem „tvá í v tvá “.

Uká i, e svoboda není p i setkání dvou lidí ohro ována pouze tehdy, kdy  povaha

setkání odpovídá setkání „tvá í v tvá “, jak o n m mluví Lévinas.
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2.1 Setkání s lov k m a setkání s v cí

V první podkapitole se budu zab vat tím, jak se v Lévinasov  filosofii li í m j vztah

k v ci a k lov ku. Nejprve vylo ím, jak se lov k ve sv t  setkává s p edm ty.

V druhé ásti podkapitoly se budu zab vat tím, jak a pro  se setkání s druh m

lov kem li í od setkání s p edm tem, v cí.

Vztah ve filosofii Emmaunela Lévinase

Lévinasova filosofie je zalo ena na r zn ch projevech vztahu, toti  vztahu lov ka k

okolnímu sv tu. Lévinas „vrhá“ lov ka do sv ta plného p edm t , ke kter m se musí

vztahovat. Otázku, je  si Lévinas klade, zní, jak se lov k k t mto p edm t m vztahuje.

Aby ji zodpov d l, vyu ívá Husserlova pojmu intence. V chápání pojmu intence

vycházím z Totality a nekone na a z Casperovy práce Míra lidství. Intence je zp sob,

jak m nahlí íme v ci okolo nás. Nejen e v ci sama sob  „otevírám“, co  znamená, e

je v dy ji  podrobuji svému my lení, zku enostem, ale navíc se tím sna ím si

z jednotliv ch v cí poskládat okolní sv t v jeho celistvosti. „My lení má sklon v echno

shrnovat do jednoty a v jednot  v echno dohromady také vid t,…“11 Pro Lévinase je

intence pln  t lesná. Abych vysv tlila, jak chápat t lesnost intence, uvedu Lévinas v

p íklad v situaci uspokojení jedné ze základních pot eb – uspokojení hladu. Jak vypadá

tato p irozená situace, ve které cítí lov k hlad? Jednodu e ho tou í ukojit. Tou í po

n em, po p edm tu, kter  ho tohoto hladu zbaví. Lévinas hovo í o „pohlcení

ádoucím“.12 ím je zp sobena tato touha?13 Po em lov k m e tou it? Po n em,

co nemá, co je mu vn j í. Touha tak vy aduje odstup mezi tou ícím a tou en m.

Touha, jak zd raz uje Lévinas, nemá postraní úmysly.

„D cháme, abychom d chali, jíme a pijeme, abychom se najedli a napili,

ukr váme se, abychom se ukryli, studujeme, abychom ukojili svou zv davost,

procházíme se, abychom se pro li. To v e není, abychom ili. To v echno je

ivot. ít je up imnost.“14

                                                       
11 B. Casper, Míra lidství, s. 13.
12 E. Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, s. 31.
13 Lévinas rozli uje touhu od pot eby. Zatímco pot eba dlí v bytí – Lévinas pou ívá obratu „je zakousnuta
v bytí“ -,  touha je spojena s opro t ním se od bytí. Touha je spojena s budoucností a je metafyzická.
Skrze touhu si p edstavuji sv j as. Tou ím po n em, co p esahuje mé bytí v p ítomnosti. A proto
spo ívá pro Lévinase pot eba na touze (E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 99).
14 E. Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, s. 36.
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Touha po v ci

Touha je d le it m pojmem nejen pro Lévinasovu filosofii, ale i pro mou práci, proto je

nutné tento pojem p iblí it. lov k je ve sv t  a tou í po tom, co se nachází okolo

n ho. Lévinasovu touhu nelze chápat pouze jako touhu n co vlastnit. Touha je m m

vztahováním se k v cem, které jsou stejn  jako já t lesné; a t lesnost (t lo, jeho

hranice na první pohled vidíme) utvá í p irozenn  odstup mezi mnou a jimi. Mluvila

jsem o hladu a o touze, která je ve mn  vzbuzována, kdy  cítím hlad. Stejn  tak mohu

hovo it o jakékoli jiné „v ci“. M j vztah k v cem spojuje to, e má touha po nich m e

b ti uspokojena, napln na. Kdy  mám hlad, najím se, kdy  tou ím po kytici, mohu si ji

koupit. Kdy  tou ím ovládnout cizí jazyk, jsem schopna tuto touhu uspokojit. ekla

jsem v ak, e Lévinas nechápe touhu pouze jako um ní si „v c“ osvojit. S touhou je

spojen i fakt, e v c, se kterou se setkávám, doká u pojmout, pochopit a uchopit.

P edm ty jevící se p ede mnou v dy ji  uzp sobuji sv m „o ím“. I toto m eme

pova ovat za osvojení. P edm ty si osvojuji v tom smyslu, e nikdy nejsem schopen je

nepodrobit sob , svému pohledu – Lévinas hovo í o „osv tlení si p edm tu sebou

sam m“.15 V tomto smyslu se mi p edm ty dávají a já je „pohlcuji“.

Touha po druhém lov ku

V em p edm t m se v ak vymyká jeden, s ním  si touhu pravd podobn  spojíme

nejd íve. Je jím druh  lov k, kter  se rovn  nachází ve sv t . Dává se mi lov k

stejn  jako v c? V jistém smyslu ano. Dá se mluvit o „vydání se v anc“. Touhu po

jiném lov ku v ak odli uje od touhy po v ci skute nost, e první nem e b t nikdy

uspokojena. „Láska se vyzna uje bytostn m a neuti iteln m hladem.“16 Láska (ve

smyslu otev eného mezilidského vztahu) nedoká e vlastnit, není to v její povaze.

Druh  lov k se otvírá, stejn  jako se otvírám já, a p esto nadále dlí

v nep ekonatelném odstupu, kter  dále a dále umoc uje touhu. Vztah k druhému

lov ku je vztahem par excellance. Skute nost, e vztah k lov ku se li í od vztahu

k ne ivé v ci, ka d  z nás podv dom  cítí, i kdyby tomu jeho jednání nenasv d ovalo.

To si uv domuje i dít  – minimáln  v okam iku, kdy Druh  odmítá ud lat to, co chce.

                                                       
15  „Sv tlo, které vypl uje ná  vesmír – a  u  je fyzikáln -matematicky vysv tlujeme jakkoli – je
fenomenologicky podmínkou fenoménu, to znamená smyslu: p edm t sice existuje, existuje v ak pro
n koho, je mu ur en, ji  se kloní k n jakému vnit ku a dává se, ani  by se v n m ztrácel. Tomu, co
p ichází zven í – osv tlenému – rozumíme, to znamená vychází z nás. Práv  díky sv tlu jsou p edm ty
sv tem, to znamená na e. Vlastnictví zakládá sv t: díky sv tlu je dán a chápán.“ (E. Lévinas, Existence a
ten, kdo existuje, s. 39-40)
16 E. Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, s.36.
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Skute nost, e Druh  se mi v jistém smyslu podobá, mne nutí zacházet s ním jinak ne

s kamenem. Co ale iní vztah k druhému lov ku natolik v jime n m, e o n m

mluvíme jako o vztahu par excellance?

Setkání dvou as  v rozhovoru

Komunikace pomocí e i iní vztah k druhému lov ku v jime n m a odli n m od

vztahu k v ci.  Lévinas vidí v lidské komunikaci nep ekonateln  a v n  st et, ke

kterému dochází pouze v setkání dvou lidí. Tento st et zp sobuje podle Lévinase

setkáním asu mého a asu druhého lov ka, k n mu  dochází v dialogu. as vymezil

ivotem lov ka poprvé Heidegger. lov k je obda en asem. V tom smyslu má ka d

lov k „sv j“ as a ve „svém“ ase také vnímá v e, s ím  se setkává. Podle Lévinase

dialog – setkání s druh m lov kem - prolamuje m j as a vystavuje mne asu

Druhého. Tak dochází k absolutní diferenci v setkání.

„Absolutní diference, nepochopitelná pojmy formální logiky, se ustavuje pouze

e í. e  uvádí do vztahu momenty, které prolamují jednotu rodu. Tyto momenty

– ti, kdo spolu mluví – se ze vztahu vyvazují neboli z stávají ve svém vztahu

absolutními. Mo ná, e e  je definována práv  touto schopností prolamovat

kontinuitu bytí ili d jin.“17

Ve chvíli, kdy se setkám s Druh m, dochází k diachronii asu. V setkání s druh m

lov kem nejsem schopna Druhého podrobit svému asu, jak k tomu dochází p i

setkání s v cí. e í se naopak setkávám s asem cizím.  Nikoli slova se sv m

v znamem, ale fenomén e i – p ímého apelu k druhé tvá i – mne uvádí do

neosvojitelného vztahu. Nejsem schopna „osv tlit“ si Druhého a ulo it jej do své sbírky

noematizací. Jeho hlas je poka dé nov , jeho tvá  pro mne v dy p edstavuje

neproniknutelnou hranici. Ten Druh  mluví a já jsem n kdo jin . Kdy  Heinrich B ll

nechá rozplakat svého klauna, plá e pro neschopnost skr t svou tvá  v maskách,

podobn  jako se jeho milá nav dy bude ocitat ve tm , kterou klaun m e pouze cítit...

e  se stává synonymem mezilidského vztahu. Jakákoli e  mezi dv mi tvá emi je

vztahem, jen  se v jistém smyslu podobá smrti.18 Pro Lévinase p edstavuje Druh

stejnou jinakost – exterioritu jako smrt. O smrti mohu míti jistou p edstavu, mohu se

                                                       
17 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 171.
18 E. Lévinas, as a jiné, s. 137, 139.
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s ní setkávat ka d  den, p esto z stane zahalena tajemstvím. Podobn  jako nemohu

nikdy odhalit, co je po smrti, nejsem schopna vhlédnout do du e Druhého. V dy se

mohu jen domnívat, jak Druh  odpoví. Mohu tou it po tom, abych dokázala íst jeho

my lenky, av ak zárove  cítím, e ka dé dal í slovo, s ním  se na mne Druh  obrátí,

se m m p edstavám snadno vymkne.  Práv  proto jsou lidé schopni milovat. Láska

mezi dv ma lidmi nep ipomíná splynutí du í ze zcela prostého d vodu, nebo  jejich

t la je dr í rozd lené. Láska je nenaplnitelnou touhou, citem k absolutní jinakosti, ji  si

nechci podrobit, ale chránit pro sebe i pro okolí její jedine nost.19 Vztah k Druhému – a

nemusí b t láskou – p evádí závra  ze smrti k závrati z Druhé tvá e, je  rovn

nemohu popsat.

Lévinas v vztah „tvá í v tvá “ nelze v ádném p ípad  chápat tak, e by lov k

prop j oval sebe Druhému, e bych se zbavovala tí e svého ivota tím, e se

ztoto ním s Druh m. e , která dochází k m m u ím, která, a koli ji neposlouchám,

nem u pop ít její  p ítomnost, ka d m okam ikem potvrzuje ostrou hranici mezi mnou

a druh m lov kem. „Vztah k tvá i…je v ak p esto moje Idea, je to styk.“20  Poté já –

lov k, jemu  nále í logos – jsem s p edstavou nekone na, kterou nemohu opustit.

Nekone no zt lesn né v tvá i Druhého mne zasahuje svou bezprost edností,

zranitelností. Tvá  Druhého zt les uje nekone no. Tvá  je mi otev ená, vydává se mi

svou zranitelností, za ní  beru odpov dnost. Jsem z-odpov dn  za Druhého.  „Tvá

otevírá p vodní rozhovor, jeho  prvním slovem je závazek, a ádná ‚interiorita

nedovoluje tomuto závazku se vyhnout.“21

Lévinasova filosofie se tedy zab vá p edev ím fenomenologick mi rozbory vztahu. Ke sv tu,

v n m  iji, se vztahuji tím, e vnímám v ci okolo sebe, sna ím se jím porozum t. Lévinas se

zab vá p edev ím vztahem konkrétním a p ím m, tedy setkáním. Hlavním úkolem této

podkapitoly bylo vysv tlit, jak se li í mé setkání s v cí od setkání s druh m lov kem. K v kladu

jsem vyu ila Lévinasova pojmu touhy. Hlavní rozdíl vyplynul poté, co jsem vylo ila d sledky

toho, e po n em tou ím. Má touha po v ci m e b t napln na, zatímco touha po druhém

lov ku z stává nenapln na. Z toho v ak vypl vá, e touha po v ci mizí ve chvíli, kdy si v c

osvojím, kde to touha v setkání dvou lidí je uchována. Zatímco v c si osvojím, nejsem s to tak

u init s druh m lov kem.

                                                       
19 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 226-227.
20 Tamt., s. 173.
21 Tamt., s. 177.
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2.2 „Neodpov dná“ svoboda – polemika s odkazem Martina Heideggera

V roce 1997 vy la ve Francii kniha Jacquese Derridy Adieu á Emmanel Levinas. V ní

se Derrida poprvé vyslovuje ke smrti Lévinase. Dává mu své sbohem. P i svém lou ení

Derrida vzpomíná na rozhovory, které s Lévinasem vedl, na to, co Lévinas íkal o

pozdravu Adieu a o smrti. Pro  je pro n j tak t ké rozlou iti se? V této podkapitole se

budu v novat setkání lov ka se smrtí. Chci vysv tlit d le itost mého setkání se svou

vlastní smrtí, je  vyzdvihoval Heidegger a jeho  se dr í i Lévinas. Proto mé první ádky

budou v novány Lévinasov  úvaze nad Heideggerem. Poté p istoupím k rozboru

setkání s vlastní smrtí a na záv r se smrtí druhého lov ka. Anal zou setkání se smrtí

druhého lov ka se budu zab vat i na za átku t etí podkapitoly. Vnímání smrti druhého

lov ka rozd lí oba filosofy a mn  pom e postoupit k rozboru svobody v setkání dvou

lidí.

Heidegger a Lévinas

Kdy  Lévinas mluví v rozhovorech s Philippem Nemo o v jime nosti knihy Bytí a as,

ptá se Nemo, v em le í ona p evratnost a zárove  nenávratnost uva ování a hledání

pravdy, jak se d lo p ed rokem 1927. Tato otázka se dá shrnout do daleko prost í

otázky: Co je to ontologie? Z etymologie slova vychází jakási nauka o bytí. Bytí je

p edm tem zkoumání. A bytí? Bytí se d je. Klí ová v ta ontologie a filosofie v bec.

„Kdy  se ekne bytí, cítí se to obvykle jako substantivum, a koli jde o

substantivum slovesné par excellence. Práv  s Heideggerem se probudila jeho

slovesnost, jeho d jovost, to, co znamená, e bytí ‚se koná . Jako kdyby v ci a

v echno, co je, ‚vykonávalo bytí , ‚provozovalo bytí . Této verbální zvu nosti nás

p ivykl Heidegger.“22

Bytí není substantivum, které by v zelo kdesi v lov ku. Základní charakteristikou bytí

je jeho d ní. Co z toho vypl vá? D j se nutn  d je v ase. P ed námi se rozevírá as

d ní – as bytí. as bytí je jasn  vymezen  – má za átek i konec. Toto ale není ji

n jak  kolemjdoucí as, kter  si mne nev ímá a ani já nejsem schopna se s ním

utkávat. as bytí je jen „m j,“ t ká se pouze mne a já jsem naopak nucena se s ním

neustále utkávat. Utkání s asem má v dy ji  znám  v sledek, jeliko  bytost se d je

                                                       
22 E. Lévinas. Etika a nekone no, s.163-164.
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k smrti. lov k se probouzí ve sv t , sám se sv m asem, jen  je vymezen. Není

mo né b t jinak. To v e je Dasein – pobyt. A úzkost, a koli pramení z n j, ztrácí se a

znovu vyv rá v bezrozm rnosti zp sobené absencí p edm tu. Úzkost je

bezp edm tná, je úzkostí z d ní, úzkostí z bytí. Postihnutí úzkosti, o které mluví

Heidegger, není mo né spojovat pouze s bytím, ale i s jistou p edstavou o „nebytí“,

s ní  tu lov k je.

„Úzkost  je podle Heideggera autentické, adekvátní setkání s nicotou, to jest

s tím, co filosofie a  dosud pova ovala spí  za odvozen  pojem, za v sledek

negace, mo ná i, jako Bergson, za n co iluzorního. … existence p ímo ve svém

existencionálním d ní, v úzkosti, znamená nicotu, jako by to byl jak si p ím

dopln k slovesa existovat.“23

Úzkost je setkání s nicotou. Práv  proto je bezp edm tná – jejím p edm tem je nic.

Jestli e nic nezbytn  pat í k mému existování, jestli e v ka dém okam iku cítím nicotu,

jako mo nost smrti, nemohu smrt ze sv ch my lenek pouze vyt snit. Nyní se nebudu

zab vat okolnostmi, z nich  si utvá ím p edstavu o smrti jako to nicoty. Tyto okolnosti

povedou k vnímání smrti okolo mne a oz ejmí se v ní st et s „neodpov dnou“

svobodou. Tomuto tématu se budu v novat poté, co vylo ím, co se d je se svobodou v

setkání s vlastní smrtí.

Setkání s vlastní smrtí

Kdy  Heidegger mluví o autenticit  bytí, Pato ka o svobod  samé, net kají se jejich

úvahy negativní svobody, která jediná m e b t „vryta do kamene desek“.24 Autenticita

bytí je u Heideggera spjata s mo ností b t cel . Autenticky mohu ve sv t  b t jedin

tak, e se vyrovnám se svou smrtí, nebo lépe navá u vztah se svojí smrtí. Tím, e

„navá u vztah“ se svou smrtí, neodsouvám ji na pozd ji. Vztah není omezen na

okam ik, v n m  si svou smrtelnost uv domím a zase na ni „zapomenu“. Vztah

s vlastní smrtí vy aduje neustálé pov domí o ní, neustálé otevírání se skute nosti

smrti. „B t asov  znamená b t pro smrt a b t proti smrti.“25  B t proti smrti. Co to

znamená?  Lidské bytí k smrti vede nutn  k bezút nosti. Ka d  okam ik se tak stává

pouh m nerozli iteln m tepem, úderem, za kter m p ichází dal í a dal í. Ka d  úder je

                                                       
23 E. Lévinas. Etika a nekone no, s.165.
24 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 217.
25 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 211.
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odsouzen p edem ke konci. Pobyt je synonymem starosti.26 lov k hledá cestu

z tohoto bytí. Av ak tato cesta m e b t dvojí. Nechci se zde zab vát pojmem „ono

se“, kterého pou ívá Heidegger, aby poukázal na cestu lov ka, kter  své bytí  v jistém

smyslu zapomíná. „Ono se“ poukazuje na neur itost bytí lov ka, kter  odsouvá svou

smrt – a zárove  své bytí – na pozd ji. V takovéto podob  existence asi t ko m eme

mluvit o svobod , jeliko  lov k, kter  odsouvá své bytí, sna í se je vyt snit ze sv ch

dn , ije v pohodlném klamu.

Cesta musí vést jinudy. Jedin  v odhodlání p ímo se setkat a áste n  se i utkat s

bezp edm tnou úzkostí27  se dá mluvit o svobod  – o b t cel m.28 To je autenti no

ivota. Bytost musí vystoupit z jeskyn , procitnout ve sv tle otev ení se, ve sv tle nikoli

jen obraz , stín . Jak si ale m eme p edstavit ono vystoupení z jeskyn ? Co je

jeskyní a co je mimo ni? Tento p ím r byl v d jinách filosofie chápán r zn . P esto je

a  nápadné, co je v em v klad m spole né. Bytost vystoupí sama ze sebe a zase se

do sebe vrací. Znamená to, e bytost vystoupí ze svého bytí? e se oprostí od

bytostné úzkosti, která ji  svírá, dr í ve svém asu? Ve chvíli, kdyby tak bytost u inila a

odpoutala se od svého bytí, znamenalo by to, e by zárove  umo nila zalo it ke svému

bytí vztah.29 Vztah m e b t zalo en teprve poté, co existují dv  „strany“. A proto

teprve poté, co získá bytost odstup od svého bytí, je schopna se k n mu n jak

vztahovat. Není toto práv  ten obrovsk  návrat? Poté co jsem vystoupila ze svého bytí,

m j návrat zp t je v dy ji  jin . Vracím se do sebe  a nejsem jen uná ena

v bezrozm rnosti bytí, které mne nepou tí ze svého sev ení. Vracím se a elím bytí,

které mi umo nilo pohlédnout na sebe a rozlo ilo tak „mezi námi“ vztah.30 Vztah ji  toti

p edpokládá nad ji – v tom smyslu, e dochází k otev enému st etu dvou „stran.“

Dosud byla bytost uná ena sv m bytím nezávisl m na mém v domí, vztah - a nezále í

na tom, jak nevyrovnané síly do n j p icházejí – nás p ivádí do nové situace. Vztah

k bytí umo ní svobodu.31 Podstatné je, e lov k má mo nost setkat se se smrtí,

                                                       
26  „Pobyt je jsoucno, jemu  jde v jeho bytí o toto bytí samo. (M. Heidegger, Bytí a as, s. 226.) … Starost
jako p vodní strukturální celek  je existenciáln -apriorn  ‚p ed  ka d m, tzn. v dy ji  v ka dém faktickém
‚chování  a ‚situaci  pobytu.“ (M. Heidegger, Bytí a as, s. 228)
27 Lévinas v rozhovorech s Philippem Nemo poukazuje na základní rozdíl mezi strachem a úzkostí. Úzkost
narozdíl od strachu nemá p edm t. Úzkost se d je v ase, ve kterém se lov k st etává s nicotou. (E.
Lévinas, Etika a nekone no, s. 165).
28 M. Heidegger, Bytí a as, s. 336.
29 Vztah je zde chápán specificky. Heidegger pí e, e jsoucno jako to Pobyt se v dy ji  vztahuje ke svému
bytí. (M. Heidegger, Bytí a as, s. 28) Takov  vztah nevy aduje odpov  ze strany svého objektu. Vztah,
kter  mám já na mysli se shoduje s Heideggerov m termínem autentického bytí – je to vztah, v n m  se
otevírám -, jeho  podstatu budu spole n  s Lévinasem hledat v setkání „tvá í v tvá “.
30 Viz. pozn. 29.
31 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 186.
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otev ít se jí a zárove  ji i uznat. P ed námi z stává problém prostoru rozkládajícího se

za hranicí jeskyn . Bytost musí odstoupit od svého bytí32 – bytí, je  je v dy bytím tu

(Dasein) a p edev ím bytím k smrti. Bytí nám dává a ur uje as, jsem závislá na svém

asu – tak jak je mi vymezen.

„Ve smrti, která ho eká, má pobyt p ed sebou sám sebe ve svém nejvlastn j ím

moci b t… ekaje takto sám na sebe – ve své moci b t ve smrti – je vyvázán ze

vztah , je  ho pojí s druh mi … smrt se tak odhaluje jako nejvlastn j í,

nesouvzta ná, nep edsti ná mo nost.“33

V osam lé situaci lov ka, o které Heidegger mluví, musí svoboda v zet v n m

samotném. Co se vlastn  d je ve chvíli, kdy se postavím své smrti „tvá í v tvá “?

Myslím na ni. Myslím na svou smrt, její  p ítomnost nejsem s to zm nit. Tím, e se

st etnu se svou smrtí, nezru ím limity své svobody. Má svoboda bude nadále omezena

m mi omezen mi schopnostmi a p edev ím mou kone ností. Toto uv domn ní v ak

neznamená málo, ba dokonce se domnívám, e je klí ové, i kdy  situace, do ní  budu

aplikovat toto uv dom ní, bude jiná. Podstatné je, e m m otev ením se smrti – ve

smyslu zakou ení bezmoci p ed smrtí – ji p ímo nabízím „svou“ svobodu. Svobodu

vydávám v anc smrti. Domnívám se, e jedin  v takto vyhrocené situaci se má idea

svobody a touha po ní ukazuje siln j í ne  kdy jindy.

Setkání se smrtí Druhého

Tuto svobodu ale v ádném p ípad  nezaru uje stát a tato svoboda v ádném p ípad

ne e í problémy násilí, naru ení svobody zven í. P edchozí pasá e této podkapitoly

vycházely z Heideggerov ch anal z smrti. Heidegger hledal mo nost byt cel  –

svobodu v samotném lov ku. Samota lov ka, v ní  Heidegger hledá cestu

k autenticit  bytí, vypl vá p edev ím z toho, jak chápe smrt Druhého. Pro Heideggera

je smrt Druhého v skytem.34 Skrze smrt Druhého získávám zku enost se smrtí. Vídím,

jak okolo mne lidé umírají – ka d  sám, a tak získávám p edstavu i o své smrti. Smrt

Druhého vidí Heidegger jako znicotn ní. Druh  odejde ze sv ta – ji  tu není.35 Stesk po

                                                       
32 Tématu mo nosti „jinak ne  b t“ se budu v novat áste n  v t etí kapitole, v ní  budu pracovat
p edev ím s Lévinasovou knihou Jinak ne  b t, aneb za hranice esence. (E. Lévinas, Autrement qu'être
ou Au-delà de l'essence). V klad tohoto problému v ak nesouvisí s cíli, které jsem si polo ila.
33 M. Heidegger, Bytí a as, s. 287.
34 M. Heidegger, Bytí a as, s. 276.
35 M. Heidegger, Bytí a as, s. 274.



16

Druhém je potom steskem z nep ítomnosti Druhého ve sv t  – dá se íci v mém sv t .

Jestli e pobyt je primárn  starostí o mé bytí – svázané s mou smrtí, a svobodu jsem

schopen zakou et ve chvíli, kdy se otev u smrti a svou svobodu jí v dom  nabídnu –

do jisté míry ob tuji, potom Druh , jeho  smrt je pro mne znicotn ním, se mé svobody

net ká. Poté ani nemusím hledat ospravedln ní mé svobody. Lévinas mluví o

neodpov dné svobod .36

 Otázkou je za prvé, zda smrt Druhého zakou ím v první ad  jako znicotn ní. A za

druhé, jaká je má zku enost s ob továním svobody. V souvislosti s ob továním

svobody se z ejm  ka dému vybaví nejprve ob  druhému lov ku. Z povahy

Lévinasova setkání „tvá í v tvá “ vypl vá odli n  náhled na smrt druhého lov ka.

Podle Lévinase není mou první starostí starost o vlastní bytí, n br  starost o bytí

druhého lov ka.

                                                       
36 E. Lévinas,Totalita a nekone no, s. 66-74.
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2.3 Vztah „tvá í v tvá “ jako podmínka udr itelné svobody

V minulé kapitole jsem se zab vala anal zou mo nosti „neodpov dné“ svobody.

Svoboda se projevila poté, co jsem jsem zalo ila vztah ke své smrti. Naopak m j vztah

k smrti druhého lov ka byl vnímán jako pouhá zku enost s nep ítomností druhého

lov ka ve sv t . Ve vnímání smrti druhého lov ka se Lévinas s Heideggerem

rozcházejí. Tento rozchod je zp soben povahou vztahu „tvá í v tvá “, jak jej popisuje

Lévinas. V první ásti této podkapitoly dokon ím v klad setkání se smrtí Druhého. Nyní

uká i, jak smrt Druhého vykládá Lévinas. Poté se budu v novat projevu svobody v

setkání s druh m lov kem. Vylo ím okolnosti st etu vztahu „tvá í v tvá “ se svobodou.

Poté co uká i, e svoboda ze vztahu „tvá í v tvá “ nemizí, budu se zab vat tím, jak se

svoboda ve vztahu „tvá í v tvá “ projevuje.

Setkání se smrtí Druhého podle Lévinase

Heidegger správn  rozli il mezi p edstavou mé smrti a smrti druhého lov ka. Smrt

Druhého v ak p edstavuje pro Heideggera pouze „v skyt.“37 Um e-li n kdo v mé

blízkosti, cítím ztrátu, nikoli smrt. Na mysl se mi dostává pouze stesk pramenící

z onoho „ode el napo ád“. ekla jsem, e takto m eme p em let ve chvíli, kdy

Druhého zbavíme jakékoli ú asti na na í svobod . Je tomu ale tak? Závisí má svoboda

opravdu pouze na mn ? Vrátím se je t  k Derridovi a jeho Adieu Lévinasovi. Derrida

vzpomíná na as, kdy naslouchal Lévinasov m p edná kám o smrti. Derridovy uváhy

mohu shrnout následovn : Zatímco evropská filosofická tradice od Platóna po

Heideggera vnímala smrt, kterou ve sv t  zakou ím, jako nicotu, jako ne-odpov

(non-response), Lévinas definuje smrt, s kterou se setkávám ve tvá i Druhého jako

bez-odpov di (without-response).38 Jak  je rozdíl mezi ne-odpov dí a bez-odpov di?

Oba v razy se n jak t kají e i. Jak se tyto v razy mají k rozhovoru, s ním  máme

odpov  spojenou?

 Kdy  mluvíme o bez-odpov di, neznamená to, e bychom rozhovor opou t li.

P esto e mi Druh  neodpovídá, nemohu íci, e ná  rozhovor skon il. I ml ení je

v lidském setkání projevem e i. Pokud Druh  ponechává má slova bez-odpov di,

neznamená to, e se z rozhovoru vyvazuje. N o n-response naopak rozhovoru

                                                       
37  Skute nost, e zem el Druh , je v skytem, nijak mi nep ibli uje mou vlastní smrt. Ta naopak pro
Heideggera p edstavuje fenomén, jen  je nutné chápat existenciáln  (M. Heidegger, Bytí a as, s. 276).
38 J. Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, s. 5-6.
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zamezuje.  Kdyby se smrt projevovala jako non-response, potom by ukon ila nav dy

rozhovor, a smrt Druhého by i pro Lévinase znamenala znicotn ní. Proto m u íci, e

Heidegger chápe smrt Druhého jako non-response. Skute nost, e Druh  zem el, mne

v ak z rozhovoru podle Lévinase nevyvléká, pouze rozhovor od základu m ní. Lévinas

ekne, e jsem nucen Druhému odpov d t a smrt Druhého toto nutkání nezm ní. Já

dále odpovídám Druhému, av ak on setrvává v rozhovoru bez-odpov di. Proto

Derridovo Adieu není posledním slovem dialogu mezi ním a Lévinasem. Dal í

Derridova slova v ak Lévinas ponechá bez-odpov di, a o to t í je volit slova

adresovaná zesnulému.

Problematizace svobody v setkání s druh m lov k m

Jaké jsou d sledky Lévinasova chápání smrti Druhého? Lévinas trvá na tom, e smrt

druhého lov ka mne nevyvazuje z odpov dnosti za n j a zárove , e mou první

starostí je starost o Druhého. Ji  v úvodu jsem ekla, e cílem mé práce není p ijetí i

odmítnutí Lévinasovy filosofie. Chci ukázat, co se d je se svobodou v p ímém setkání

s druh m lov kem „tvá í v tvá “. Setkání „tvá í v tvá “, jak jej definuje Lévinas, je

nepodmín n  etické (morální). To znamená, e ve chvíli, kdy se setkávám s Druh m,

stávám se za n j odpov dná a mojí první starostí je starost o n j. Svoboda definovaná

jako nezávislost na druhém lov ku je v takovém  etickém setkání problematizována.

Jak mohu b ti svobodná, kdy  se prvotn  musím starat o Druhého? Na tuto otázku

hledal odpov  i Kant. Kant i Lévinas hledají ospravedln ní pro svobodu tak, aby

mezilidsk  vztah z stal primárn  etick . To by mohlo vést k záv ru, e Lévinasova

ospravedln ná svoboda je toto ná s pozitivní svobodou, o které mluví Kant.39 Proti

tomuto tvrzení sv d í odli ná v chodiska obou filosof . Peter Atterton ve své studii

From Transcendental Freedom to the Other40  shrnuje otázku po odli nosti v chodisek

Kanta a Lévinase do otázky: „Co je to, co iní v li dobrou?“41 Kantova odpov  na tuto

otázku je její racionalita, která je p edur ená k tomu jednat v souladu s morálním

zákonem, principem istého praktického rozumu.42 Oproti tomu pro Lévinase je to, co

iní v li dobrou, odpov dnost za Druhého.43 Tím v ak implicitn  odvádí mou svobodu

                                                       
39 Srov. D. Perpich, Freedom Called into Question: Levinas`s Defense of Heteronomy, in: In Proximity
Emmanuel Lévinas and the Eighteenth Century.
40 P. Atterton, From Transcendental Freedom to the Other: Levinas and Kant, in: In Proximity Emmanuel
Lévinas and the Eighteenth Century.
41Tamt., s. 333.
42Tamt., s. 333.
43 Aby Kant zbavil svobodu její k ehkosti ve spole nosti, kde se t ko zbavuje nádechu egoismu a jistého
privilegia, klade její podstatu do „já“. Lévinas si po íná opa n . Jeho kritika vychází p edev ím z Kantova
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do rukou Druhého. Atterton (podobn  jako nap . Pechar)44 se v nuje nutnosti existence

transcendentální svobody45 proto, aby Kant mohl zalo it kategorick  imperativ. Pouze

tehdy, kdy se v lov ku nachází transcendentální svoboda, která jej uschop uje

nezávisle jednat a rozhodovat se, m e Kant mluvit o principu, kter  vychází z rozumu

– z racionality.46 Kdy  Ji í Pechar vztahuje své úvahy o identit  k Lévinasov  filosofii,

dává jeho filosofii do protikladu k „západní etické tradici“ na základ  postavení

svobodné v le. Zatímco západní filosofie kladla základy etiky do svobodné v le, klade

je Lévinas do vztahu k Druhému, kter   svobodnou v li p edchází.47 Pokud existuje

n co, co p edchází svobodnou v li, je tím svoboda bu  vyvrácena anebo je t eba

hledat její podstatu n kde jinde.

„Má v le má svobodu p evzít tuto odpov dnost v jakémkoli smyslu, nemá v ak

svobodu odmítnout tuto odpov dnost samu, nemá svobodu nedbat smysluplného

sv ta, do n ho  jej uvedla tvá  Druhého. … Ve vst ícném p ijímání tvá e se v le

otevírá rozumu.“48

Lévinas asto mluví o hledání ospravedln ní svobody, co  znamená, e sama svoboda

hledána není. Tím, e se Lévinas ptá po ospravedln ní  svobody, sna í se zalo it

svobodu udr itelnou – svobodu pohybující se v etice – svobodu, je  se vztahuje

k Dobru. Taková svoboda nem e le et v „já“, n br  vede ke vztahu. Jeliko  jedin  tak

                                                                                                                                                                 
záv ru, z kterého vypl vá teze, podle ní  zákon musí nutn  vycházet z v le. Aby toto bylo mo né
v limitech etiky, musí b t v le svobodná a nezávislá na rozumu. Svoboda p edchází rozum. Mluvíme tedy
o v li a o konkrétním jednání, které má b t schopno dostát sebe, dostát kategorickému imperativu. Co
v ak dokazují na e zku enosti z 20. století? Na e p ímá zku enost s tyranií totalitarismu dosv d uje
slabost t la –a t lem je lov k, jen  za jist ch okolností nem e nepodlehnout hladu a strachu. Totalitní
re imy se li í od v ech tyranií tím, e dokázaly lov ka zbavit ve ker ch p edstav o nepodmín nosti
vycházející ze sebe. Totalitarismus, jak jej známe ze 20. století se nespokojuje s odebráním politick ch
práv – politické „svobody“ - totalitarismus a jeho perzeku ní systém zbavuje subjekt jakékoli jistoty, je  se
vztahuje k sob  samému. V koncentra ních táborech se zabíjelo spolu s lidmi i hrdinství, nad je, idea
svobody. Tyto pojmy nebyly pouze pop eny, ale m ly a opravdu tém  p estaly v on ch místech existovat.
Lidé byli p ipoutáni k jednomu místu, sami k sob , p esto e jim jejich „já“ m lo b t od ato. Základním
rysem totalitárních re im  je jejich vr stání do nitra lov ka. Ve velké mí e se tak d lo i d je velice
pomalu - nezpozorovateln , a to je jeden z d vod , pro  Lévinas odmítne hledat podstatu svobody v nitru
já. „Já“ m e b t ji  v dy infikováno a po zku enostech se sou asnou tyranií „já“ není schopno rozeznat
tuto infikaci, práv  proto, e vychází zevnit . Srov. D. Perpich, Freedom Called into Question: Levinas`s
Defense of Heteronomy, in: In Proximity Emmanuel Lévinas and the Eighteenth Century, s. 321.
44 J. Pechar, B t sám sebou.
45 Viz. pozn. 43.
46 Atterton si dále v ímá, jak reaguje Lévinas na transcendentální svobodu. Transcendentální svobodou je
mín na svoboda, která je lov ku dána a priori. Lévinas v ní vidí odklon od ontologické tradice, jeliko
transcendentální svoboda nemá b t dokázána pomocí teoretického rozumu. Z tohoto d vodu je pro
Lévinase nad bytím (beyond being). Tanscendentální svoboda je p edpokladem pro praktick  rozum, bez
ní by praktick  rozum nemohl b ti praktick . (P. Atterton, From Transcendental Freedom to the Other:
Levinas and Kant, in: In Proximity Emmanuel Lévinas and the Eighteenth Century, s. 331).
47 J. Pechar, B t sám sebou, s. 185.
48 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 194.
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je svoboda na základ  jeho my lení udr itelná. Svoboda v Lévinasov  filosofii vychází

z mé p edstavy nekone na, absolutní jinakosti zt lesn né v tvá i stojící naproti mn .

Skute nost, e Druh  se vymyká noematizaci, umo uje mou svobodu, ani  by ji

ohrozil.

„Av ak jin , absolutn  jin  – Druh  – neomezuje svobodu Stejného. Proto e ho

volá k odpov dnosti, zakládá ji a ospravedl uje.49 …vztah k totální jinakosti, která

není redukovatelná na interioritu, a proto není násilím na interiorit ; je to

receptivita bez pasivity, vztah mezi svobodami.“50

Kdy  Raskolnikova stíhá sv domí tak, e nedoká e ji  ani myslet, musí odpov d t na

volání sv domí a udat se. Tento krok ale k ni emu nevede. Ve vyhnanství nenachází

klid. Není schopen navrátit se ke svobod  své du e. A koli vykonává trest, po kterém

tou il a v il, e ho vysvobodí, jeho zoufalství se nem ní. Svobodu, kterou ztratil ve

chvíli, kdy zabil, nachází a  poté, co poslechne volání blízké tvá e, je  ho provází. V tu

chvíli p ijme odpov dnost za ni a vrací se do ivota, v n m  se otevírá blízké tvá i.

Otev ení se ve vztahu k druhému lov ku p iná í Raskolnikovi mo nost „za ít znovu.“

Svoboda a setkání s druh m lov kem

ekla jsem, e svoboda je udr itelná pouze, pokud se nachází ve vztahu „tvá í v tvá “.

I kdy  opustím vztah „tvá í v tvá “ tak, jak jej chápe Lévinas, toti  s odpov dností za

Druhého, která p edchází mou v li, a zam ím se na jak koli vztah dvou lidí, s ním  se

denn  setkáváme, uká e se tato teze ur ující, a to z prostého d vodu. Kdy  jsem

v p edchozí podkapitole hovo ila o Heideggerov  autentickém bytí, projevilo se

autentické bytí jako otevírání se smrti. Tento d j jsem chápala jako mé p ímé nabízení

– ob tování svobody smrti. Nyní se nacházím v situaci setkání s druh m lov kem.

Druhému lov ku rovn  mohu nabídnout svobodu. Nejedná se jen o vztah k blízkému

lov ku, ve kterém asto svobodu ob tuji tém  automaticky. Jsem s to ob tovat svou

svobodu komukoli a p ípadn  i emukoli. Tomuto tématu se ale budu v novat a

v poslední kapitole. To, co nám Lévinas íká, je fakt, e Druh  lov k svobodu

neohro uje, a to práv  z toho d vodu, e je za mne z-odpov dn . lov k p ijímá podle

Lévinase odpov dnost za Druhého a dovoluje se tak p iblí it p edstav  absolutní

                                                       
49 Tamt., s. 173.
50 Tamt., s. 187.
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jinakosti, je  ho osvobozuje. Ve vztahu „tvá í v tvá “ se nestarám o své bytí, n br  o

Druhého. V tomto smyslu nemohu Druhého zabít.51 Kdybych tak u inila, zbavila bych

se svobody.

„Toto nekone no, siln j í ne  vra da, se nám ji  vzpírá v jeho tvá i a jeho tvá  je

p vodní v znam, je to první slovo: ‚nezabije ! “52

P ítomnost druhého lov ka nemohu nijak zm nit, stejn  tak skute nost, e Druhému

nabízím „svou“ svobodu, a  u  v jakékoli mí e. Ur ujícím je proto okam ik, ve kterém

„svou“ svobodu Druhému sama nabízím a ve kterém – jak chci ukázat – je svoboda

jedin  udr itelná. Zb vá tedy odpov d t na otázku, ím  uzav u tuto kapitolu: Co se

d je s mou svobodou ve chvíli, kdy ji nabízím Druhému?

V situaci, o ní  mi jde, stojím proti jednomu druhému lov ku, kter  mi nemusí b t nijak

blízk . A koli Lévinas asto uvádí za p íklad situaci, ve které na mne hledí sirotek,

ebrák, ran n , ten Druh  mi nemusí ukazovat své utrpení. Je nutné zd raznit, e

Lévinas v ádném p ípad  nemluví o tom, e Druh  mne o n co ádá, e n co chce a

já mu musím vyhov t. Pechar zmi uje toto nebezpe í, které Lévinasova filosofie sk tá

a které spo ívá v tom, e tená  bude hledat v Lévinasov  filosofii klí  k tomu, co je

lidství.53 Jsem to já sama, která jsem v dy zasa ena tvá í Druhého, proto Lévinas

hovo í o asymetri nosti mezilidského vztahu.54 Asymetri nost setkání s tvá í Druhého

pramení ze skute nosti, e nejsem schopna Druhého pojmout. Nep edvídatelnost tvá e

Druhého zakládá m j asymetrick  vztah k tvá i Druhého, která mne v dy p evy uje – je

absolutn  jiná a Pecharov mi slovy ji nejsem schopen „p evést na n co, co by mohlo

b t p edm tem na eho [mého] poznání, a co by nám [mi] tedy ponechávalo mo nost

volby.“55 Kv li tomu, jak Lévinas popisuje m j vztah k Druhému – vztah „tvá í v tvá “ -,

stává se okam ik, p i n m  nabízím svobodu Druhému, slo it j ím. Nejedná se o

pouhé odevzdání svobody. Nyní není d le ité, zda Druhého opravdu nutn  v dy chápu

takto, zda na e zku enost asto neukazuje n co jiného. D le ité je, jak se d je

svoboda ve vztahu „tvá í v tvá “. Lévinas zd raz uje v pasá i, ji  jsem v e citovala, e

Druh  mi svobodu neodnímá. „Vztah k Jinému - absolutn  jinému -, kter  nemá

                                                       
51 E. Lévinas, Etika a nekone no, s. 179.
52 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 175.
53 J. Pechar, B t sám sebou, s. 187.
54 Asymetri nost pramení z toho, e já sama se v setkání s Druh m nezajímám o to, jaké ke mn  má
Druh  povinnosti. V setkání mám pouze odpov ndost za Druhého.
55 J. Pechar, B t sám sebou, s.186.
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spole nou hranici se Stejn m“56, je naopak schopen svobodu udr et. Jedin  v takovém

vztahu nedochází k alergii, které jsme si p ivykli, kdy  zoufale chráníme svou svobodu

p ed st etem s Druh m. Ve chvíli, kdy k Druhému p istupuji s tím, e budu akceptovat

jeho jinakost, e vyhovím jeho nevysloven m ádostem a s tím, e o ekávám jeho

odpov , otevírám se mu v naprosté pasivit 57, a tak mu nabízím „svou“ svobodu,

stejn  jako Druh  mi nabízí „svou.“ Svoboda z stává ve vztahu, je udr ována

otevíráním se sob  navzájem, je udr ována respektem k druhému lov ku, jen  nijak

neprom líme, nad ním  neuva ujeme. Je stejn  automatick  jako m j pohyb, kter m

podr ím dve e kolemjdoucímu.

                                                       
56 E. Lévinas, Totalita a nekone no, s. 179.
57 V naprosté pasivit  se otevírám tehdy, kdy  se nerozhoduji, zda tak u iním i nikoli. Pasivita je prosta
jednání, rozhodování se – volní aktivity.
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3 Svoboda „mezi tvá emi“, toti  v politice

V p edchozí kapitole jsem se v novala vztahu „tvá í v tvá “. Svoboda byla vysv tlována

tak, jak se d je v p ímém styku mezi dv ma lidmi. Z toho, jak Lévinas popisuje vztah

„tvá í v tvá “ by vypl valo, e mn  jako subjektu nenále í ádná práva - já jsem v dy

pouze odpov dná za Druhého. P esto jsem ukázala, e svoboda z Lévinasovy filosofie

nemizí, naopak jí vztah „tvá í v tvá “ tak, jak byl popsán, zaru uje trvalost. Udr ení

svobody na základ  vztahu mezi dv mi lidmi by v ak bylo neúplné, kdyby nebyl

zapojen ten T etí. Tím, e postavím do situace t etího lov ka, u iním onen krok, kter

mne posune, i vrátí do spole nosti, do politiky. Jedin  poté, co zanalyzuji svobodu ve

spole nosti, ve které se dv  tvá e nutn  nacházejí, budu moci odpov d t na otázky,

které jsem si polo ila a které se ostatn  t kají toho, co se se svobodou d je ve

spole nosti, resp. v demokratické spole nosti politického celku. Budu postupovat ve

t ech krocích. 1. Nejprve se zam ím na to, jak Lévinas za lení T etího do své filosofie,

a tedy na to, jak Lévinas chápe politiku. 2. V souvislosti s politikou se dostanu

k Lévinasovu pojetí spravedlnosti. Pot eba spravedlnosti se objeví ve chvíli, kdy

pocítím p i setkání s Druh m p ítomnost T etího. V celé své práci jsem zd raz ovala,

e Lévinas hledá pro svobodu ospravedln ní – hledá ospravedlnitelnou svobodu. Se

spravedlností se v Lévinasov  filosofii setkáváme a  poté, co p ichází T etí,58 a proto

teprve ve spole enství lidí se problematika svobody osv tlí v úplnosti. Spole enstvím

lidí míním p edev ím stát. Nechci se zab vat t mi aspekty Lévinasovy filosofie, které

odsuzují stát zalo en  na nedemokratick ch principech. Státem zde myslím p edev ím

liberální demokratick  stát, spole ností chápu ob any tento stát ob vající. Derrida ve

své studii A Word of Welcome ekne, e na základ  Lévinasovy filosofie je

demokratick  stát jedinou v jimkou z tyranie státu.59 Pro  tomu tak je, vyjde na povrch

z popisu Lévinasova chápání politi na.60 3. Ve t etím kroku vyylo ím, jak Lévinasovy

úvahy o politi nu a vztahu „tvá í v tvá “ v politi nu odpovídají spole nosti, v ní  je

zachována svoboda a je  jsem v úvodu práce nazvala pluralitní.

Vstup t etího lov ka do vztahu „tvá í v tvá “

                                                       
58 E. Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, s. 157-160. (V p ekladu citací jsem p ihlí ela
k anglickému p ekladu. E. Lévinas, Otherwise than Being or Beyond Essence.)
59 J. Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, s. 76.
60 Politi nem je v této práci chápáno spole enství ob an  státu.
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 V úvodu knihy Beyond Ethics to Justice charakterizuje Robert J.S. Manning filosofii

Emmanuela Lévinase pomocí v razu „double trouble“, tedy jako dvojitou potí .61 Co

m l Manning na mysli, kdy  nazval Lévinasovu filosofii dvojitou potí í (double trouble)?

První potí í je Druh  a má odpov dnost za n j, která ve filosofii Emmanuela Lévinase

v e p edchází.  Toto téma bylo rozebíráno v p edchozích kapitolách. Druhá potí  se

t ká T etího. Cílem Manningovy knihy Beyond Ethics to Justice je ukázat, e se

nem eme zastavit u vztahu „tvá í v tvá “. Ve sv t , v n m  se nacházím, se v dycky

nachází T etí, a na mn  je, abych se dokázala rozhodnout. Jestli e a  do této chvíle

nemluvil Lévinas o mém rozhodnutí nést odpov dnost za Druhého, T etí iní

rozhodování nutn m.  „T etí volá po uv dom losti – v d ní.“62 O jakém rozhodnutí

Lévinas mluví? Lévinas ekne, e T etí je limitem mé zodpov dnosti.63  Manning se

sna í ukázat, e se nemohu „zastavit“ u vztahu „tvá í v tvá “. Pokud iji v politi nu,

musím se rozhodovat – dalo by se íci – mezi odpov dnostmi. Manning popisuje

problém i potí  pomocí dvou p íb h . V obou se jedná o obranu Druhého, která v ak

pozbyla jakékoli soudnosti. Bráním Druhého, jeliko  jsem za n j odpov dná, mám

povinnost tak init, ale nev ímám si ji , co se d je s T etím. Nev ímám si, jak má

starost o Druhého zra uje T etího. Jak tedy politi no m ní situaci, kterou Lévinas

na rtl?

A  do této chvíle mn  (jednotlivci) nep iznával Lévinas  jakákoli práva, resp. má práva

nezajímala ani mne, nebyla podstatná. Podstatná byla má odpov dnost za Druhého.

Tak tomu ale bylo, kdy  jsem se nacházela ve spole nosti Druhého. I v politi nu pro

Lévinase z stává v chozím principem vztah „tvá í v tvá “ a má odpov dnost za

Druhého; av ak zatímco ve vztahu „tvá í v tvá “, jak o n m mluví Lévinas, není nutné

zaru it práva a svobody, v politi nu se situace m ní. Dva lidé se ve svém vztahu nijak

neohro ují, Lévinas ekne, e podstatou vztahu „tvá í v tvá “ je nenásilnost. Svobodu

Lévinas ulo il nikoli do mne, n br  do vztahu, jak jsem ukázala. Proto nebyla svoboda

ve vztahu „tvá í v tvá “ ohro ena. Abych vysv tlila, jak Lévinas vystihne zm ny, které

se d jí v politi nu, pou iji jeho p ím ru o e eném a íkajícím. Kdy  Lévinas dokazoval,

i ospravedl oval povahu mezilidského vztahu, pokládal e  za základní mezník, jen

mne odd lil od absolutní jinakosti Druhého. V takovéto e i nehrál v znam slov ádnou

roli. Podstatn m byl fakt: Ti dva spolu mluví, otevírají se dialogu. Jakmile tu ím

v rozhovoru T etího, za ne b t v znam slov podstatn . V té chvíli si nemohu dovolit

                                                       
61 R.J.S. Manning, Beyond Ethics to Justice Through Levinas and Derrida, s. x.
62 E. Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, s. 157.
63 Tamt., s. 157.
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nabídnout bezmy lenkovit  svou svobodu Druhému. V té chvíli se musím rozhodovat,

jak se svobodou nalo ím. Teprve v souvislosti s T etím – s politi nem nechá Lévinas

u init onen krok, kter m západní tradice etiky za íná své úvahy.64 V tomto smyslu

p ichází se T etím svoboda. Tím nechci íci, e svoboda ve „vztahu tvá í v tvá “

neexistovala. Naopak jsem ukázala, e má svoboda v Lévinasov  filosofii nezápasí se

svobodou Druhého, e je naopak ve vztahu udr ována. Av ak vztah „tvá í v tvá “, ona

ni emu se nepodobající blízkost (proximity) Druhému - co  je pojem, kter  Lévinas

pou ívá v Jinak ne  b t a z tohoto díla erpám nyní p edev ím -  byla zárove

charakterizována pasivitou. P esto e se ze vztahu „tvá í v tvá “ svoboda nevytrácela,

p esto e jsem svobodu mohla „umístit“ a ukázat, co se s ní d je, setrvávala jsem p ed

Druh m v pasivit . Proto jsem t ko mohla hovo it v souvislosti s Lévinasem o mé

aktivit , je  by mne vedla k zacházení se svobodou. Svobodu jsem nabízela Druhému

a nemohla jsem tuto skute nost zm nit. Stejn  jako jsem nebyla s to poru it

nedotknutelnost Druhého.65 T etí zakládá svobodu v tom smyslu, e mne iní aktivním

a zodpov dn m za svou svobodu. V politi nu musím zacházet se svou svobodou,

proto jsem prve ekla, e teprve v této kapitole m e b t svoboda pln  ospravedln na,

co  mi umo ní odpov d t na mé dv  otázky: Co se d je se svobodou ve spole nosti?

A jak mám zacházet se svou svobodou, aby se ve spole nosti udr ela?

Lévinasovo chápání spravedlnosti

Ne  p istoupím k zodpov zení t chto otázek, vrátím se je t  ke spravedlnosti. Lévinas

mluví o nutnosti zalo ení spravedlnosti v politi nu. Jak je ale spravedlnost

v Lévinasov  díle definována? O spravedlnosti pí e Lévinas ke konci knihy Jinak ne

b t66 v kapitole Od íkajícího k e enému aneb moudrost touhy. Ji  v e jsem zmínila,

e T etí mne nutí p ikládat v znam obsahu v pov di, tedy e enému. Z toho vypl vá,

e spravedlnost je spojována s obsahem slov.

                                                       
64 „Zálo ení etiky ve svobodné volb  lov ka je charakteristické pro filosofické my lení, jeho  v chodiskem
je ecké pojetí logu, …“ (J. Pechar, B t sám sebou, s. 185).
65 Prostá námitka proti Lévinasovi m e znít, e lidé se p ece zra ují, zabíjejí. Lidé se asto chovají
k Druh m jako k prost edk m. Na tuto námitku Lévinas odpovídá sv mi úvahami o za len ní T etího. T etí
situaci komplikuje, p ivádí do ní mé rozhodování, nutnost hledání spravedlnosti. V tom tkví p ínos knihy
Jinak ne  b t, která si narozdíl od Totality a nekone na v ímá této problematiky, analyzuje ji a u í nás, jak
zacházet ze svou svobodou.
66 A koli se ke spravedlnosti Lévinas vyjad uje i v Totalit  a nekone nu, tam je spravedlnost nazírána je t
bez T etího. Spravedlnost je tam chápána v mezích vztahu „tvá í v tvá “. Spravedlnost je v Totalit  a
nekone nu mín no mé p ijetí jinakosti Druhého, je  je podmínkou v d ní (E. Lévinas, Totalita a
nekone no, s. 73-74).
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 Proto je my lení – Lévinas hovo í o v domí67 – podmínkou spravedlnosti. Pokud

Lévinas ekne, e spravedlnost je podmínkou politi na, potom je i my lení – v domí

podmínkou politi na. Lévinas charakterizuje „v domí“ jako soudnost. „V blízkosti

(proximity) druhého jsem vázán (posedl ) nejen Druh m, ale i v emi ostatními, a proto i

tento závazek za Druhého (posedlost Druh m) volá po spravedlnosti, ádá posouzení

a v d ní, toti  v domí.“ 68 V politi nu musím p em let o v znamu slov, soudit je a na

jejich základ  se rozhodovat. To, v em se Lévinasovy my lenky li í, je okolnost, za

jaké se mohu spravedlnosti p iblí it.

„Spravedlnost je nemo ná bez n koho, kdo ji nastoluje, nacházeje se p itom

v blízkosti (proximity). Jeho funkce není omezena ‚na funkci posouzení , na

schopnost zahrnout jednotlivé p ípady do obecného pravidla. … V ádném

p ípad  není spravedlnost degradací posedlosti [b t odpov dn  za Druhého],

degenerací b t-pro-Druhého. … spravedlnost z stává spravedlností pouze ve

spole nosti, kde se nerozli uje mezi blízk mi a vzdálen mi, kde je v ak stále

nemo né minout nejbli ího.“ 69

I v politi nu je vztah „tvá í v tvá “ – blízkosti (proximity) – pro Lévinase klí ov . Nem e

b t redukován, omezen. V politi nu v ak Lévinas nachází právo (right) pro mne. Jeliko

teprve v politi nu p isoudí Lévinas subjektu aktivitu, teprve v politi nu se musím

rozhodovat ve vztahu k lidem. A abych se mohla rozhodovat, musím mít práva. Pokud

se situace v politi nu m ní, v jistém smyslu v n m opou tím svou pasivitu, pro

Lévinas tak zd raz uje nutnost udr ení mého „vztahu k nekone nu“? „Proto e

spravedlnost m e b t zalo ena teprve tehdy, kdy  se já m u stát Druh m podobn

jako Druzí.“70  Jak rozum t této v t ? Jedin  poté, co jsem nucena rozhodovat se,

soudit, hledat spravedlnost, za nu nést zodpov dnost i sama za sebe. Jsem si v doma

sv ch rozhodnutí, zodpovídám za n , stávám se Druh m jako Druzí.71 Lévinas dále

zd raz uje nebezpe í pramenící z uv dom ní si zodpov dnosti za sebe. Tento

moment p edstavuje pro Lévinase nejv t í hrozbu pro uzav ení se v já, v egoismu.

Proto jako první princip pro Lévinase z stává nutnost nezaujatosti, nestrannosti – ne-

inter-esovanosti.72 P i setkání s Druh m zapomínám sebe, z stávám nezaujata a T etí,

                                                       
67 E. Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, s. 158.
68 Tamt., s. 158.
69 Tamt., s. 159.
70 Tamt., s. 160.
71 Tamt., s. 160-161.
72 E. Lévinas, Etika a nekone no, s. 183. E. Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, s.160.
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jeho  tu ím v zádech, mne u í hledat míru, hledat spravedlnost, která se mne t ká

v tom smyslu, e mne iní zodpov dnou za své iny, za to, jak nakládám se svou

svobodou. Vrátím se k problematice zodpov dnosti za nakládání se svou svobodou,

kdy  budu hledat odpov  na otázku, jak m e lov k se svobodou v politi nu

zacházet. Abych se mohla posunout dál, shrnu nyní to, co bylo e eno o T etím, o

spravedlnosti.

„Cesta vede od odpov dnosti k problém m. Problém je p edpokládán v blízkosti

(proximity) samé, a koli sama [blízkost dvou] ve své bezprost ednosti problém

nep edstavuje. Mimo ádná vazba druhého k t etímu lov ku vy aduje kontrolu,

hledání spravedlnosti, spole nost a stát, porovnávání a vlastn ní, my lení a

v du, obchod a filosofii a hledání principu mimo anarchii. Filosofie je ona míra

[soudnost] uvedena do nekone na bytí-pro-Druhého v blízkosti (proximity) a

podobá se moudrosti lásky [nikoli lásce k moudrosti].” 73

Ukázalo se, e T etí p iná í do vztahu „tvá í v tvá “ nutnost hledání spravedlnosti. Tak

se T etí zasluhuje o vyva ování asymetri nosti vztahu.74  D le it  je nedokonav  tvar

slovesa, které jsem pou ila. T etí neru í asymetri nost v mém setkání s Druh m,

pouze ji neustále vyva uje. Tím chci íci, e nikdy k rovnováze nedojde. Spravedlnost

mohu hledat pouze tehdy, kdy  má starost o Druhého je neredukovatelná na úzkost

plynoucí ze strachu o mé bytí. Tuto tezi m eme pova ovat za první krok k vyvázání

se ze svého bytí, nebo  název knihy mluví práv  o mo nosti „jinak ne  b t“. Nechci se

tu v novat otázkám spjat m s tím, zda lov k m e „jinak ne  b t“, jeliko  se net kají

cíle mé práce. Podstatn m je, e bylo ukázáno, e nyní – po za len ní T etího – se já,

na základ  Lévinasovy filosofie, rozhoduji. Musím b t aktivní, rozhodovat se, soudit.

ekla jsem, e se tím stávám odpov dná i sob , a to za svá rozhodnutí, za to, zda

jsem schopna posoudit situaci a rozhodnout se mezi sv mi odpov dnostmi k ostatním.

Proto teprve nyní je na míst  otázka: Jak zacházím se svou svobodou? Co mne u í

Lévinasova filosofie ohledn  svobody? Má otázka, co se d je se svobodou ve vztahu,

se tedy nyní m ní. Svoboda se v politi nu ned je sama o sob , se svobodou v

politi nu zacházím já.
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Podstata pluralitní spole nosti

Lévinas se ke konkterétní politice vyjad uje p edev ím v krat ích esejích. Zab vá se

rozbory násilí v politice, vznikem Israele a v vojem tohoto státu v souvislostech

s mezinárodní politikou.75 Vedle toho existují studie, v nich  se Lévinas nevyslovuje

p ímo ke konkrétním událostem, ale spí e v náznacích a v drobn ch odkazech vykládá

o úkolech demokratického státu, o podmínkách, za nich  jedin  je s to se

v demokratickém stát  udr et pluralitní spole nost. P edkládá nám tak koncept „své“

politiky. V poslední ásti této kapitoly se budu zab vat Lévinasov m konceptem

politiky. Dotknu se srovnání tohoto konceptu s liberálním pojetím státu, s ním  se

nej ast ji potkáváme, jeliko  práv  odli nosti v obou pojetích mne p ivedou k odpov di

na otázku, jak m potí ím elí svoboda v liberálním demokratickém stát ; a nyní

nemluvím o svobod  jako to abstraktním principu, n br  o svobod , kterou mi

demokratick  stát zaru uje a s kterou nakládám. Ve svém v kladu budu brát na z etel

skute nost, e Lévinas asto hovo í v souvislosti s politikou o posledním kroku, kter

vede za politiku (beyond the politics).

Annabel Herzog hledá ve své studii v nované Lévinasovu politickému konceptu

odpov  na otázku, zda liberalismus je v e, co pot ebujeme?76 Tato práce v ak spí e

ne  o této otázce pojednává o Lévinasov  politickém konceptu a o tom, pro  se

neslu uje s podobou demokracie nacházející se v dne ní Evrop , i v Israeli.77 Zmi uji

tuto práci kv li tomu, jak Herzog vysv tluje Lévinas v zvlá tní v raz za politikou.

V záv ru své práce ustanovuje Herzog dv  dimenze politiky.

„A proto musí b t politika p stována na dvou úrovních, politické a utopické. Mám

politické a utopické povinnosti a ob  jsou politické , resp. vztahující se ke t etímu

(Nikdy nejsem v pozici isté substituce [vztahu tvá í v tvá ]).“78

Zatímco mezi politické povinnosti pat í b t spravedliv m, nechat druhé ít a zaslou it

se o to, aby p e ili, mezi utopické povinnosti lov ka adí Herzog onen p ídavek, ono

                                                       
75 E. Lévinas, Difficile Liberté.
76 A. Herzog, Is liberalism „All We Need“?: Levinas`s Politics of Surplus, in: Political theory.
77 Hlavní nesrovnalost s Lévinasov m konceptem vidí Herzog v systému reprezentativní demokracie. Kdy
jsem vykládala podstatu Lévinasova u ení o vztahu „tvá í v tvá “, hlavním principem se stala jinakost
Druhého, jeho neredukovatelnost na téma. Já nemohu Druhého reprezentovat, jeliko  se vymyká mému
uchopení. Herzog tím nechce íci, e Lévinas volá po p ímé demokracii. Chce ukázat, e stát musí mít na
pam ti, e nereprezentuje v echny.
78 A. Herzog, Is liberalism „All We Need“?: Levinas`s Politics of Surplus, in: Political theory, s. 221-222.
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navíc (surplus), o kterém se Lévinas zmi uje. D stojnost79 p iznám lov ku teprve

poté, co mu nabídnu n co, co se nevztahuje k jeho základním pot ebám – k tomu aby

p e il.80  V tomto tvrzení je více sporn ch bod . P edn  Herzog ne íká explicitn , zda

tato politická povinnost se t ká mne samé anebo státu. Herzog p edem p edpokládá,

e úkolem státu je zaru it d stojnost jeho ob an m. D stojnost lov ka podle n j ale

m e b t zaru ena pouze tehdy, kdy  stát bude poskytovat i n co „navíc“, jedin  tak

p edejdeme „automatizaci“ pomoci druh m. Zdá se mi, e takováto definice vystihuje

pomoc za stavu vysoké nouze. Kdy  za Druhé sv tové války shazovali spojenci jako

pomoc i okoládu, byl jejich zám r podobn  tomu, o em Herzog mluví. Jak ale dostojí

stát takovému úkolu v i lidem, kte í nejsou v existenciální tísni? Myslím, e m eme

íci, e dne ní evropsk  stát rovn  poskytuje sv m ob an m „n co navíc“. Stát nám

poskytuje pomoc v podob  p ísp vk  novoman el m, práv  narozen m d tem,

p ísp vky na bydlení, ale i pomoc p i hledání práce. P esto tak iní s jistou dávkou

automatizace, ne-li vypo ítavosti ze strany vládnoucích. Tato automatizece m e b t

vyvolána i tím, e si ji ob ané ádají. P esto t ko m eme íci, e Lévinas hovo í

pouze o lidech v konkrétní tísni.

Pro Lévinase je ka d  lov k v tísni. Ka d  lov k, se kter m se já setkávám, je v tísni.

Domnívám se, e jakákoli pomoc ze strany státu, jakkoli p esahuje minimální pot eby, je

uskute ována, ani  by ti, kte í ji obdr í, poci ovali její v jime nost a ani  by se stát

(demokratick ) vyst íhal „automatizace“, s ní  ji poskytuje. Taková pomoc, o ní  mluví Herzog,

je vlastní vztahu „tvá í v tvá “. Jedin  tehdy, kdy  stojím tvá í v tvá  druhému lov ku, mu mohu

nabídnout „n co navíc“, nabízím mu svou svobodu, ob tuji se mu. Jedin  tvá í v tvá  cítí Druh

ob , mé otev ení se jeho tvá i. Nechci íci, e Lévinas nep isuzuje sociální politice ve stát

ádn  v znam. Chci íci, e svobodu a d stojnost ve spole nosti neudr uje pomoc, kterou mi

poskytuje stát. Chci íci, e „n co navíc“ je poskytováno sítí mezilidsk ch vztah ; vztah , které

nejsou omezeny pouze na p átele, pouze na lidi sob  blízké, n br  které zahrnují celou

spole nost ijící v politi nu. Takovou spole nost m eme nazvat pluralitní, takové spole nosti

íká Lévinas demokracie.  Taková spole nost je schopna udr et svobodu, kterou ji stát, i

spole enství stát  zaru uje. A má poslední otázka zní: Jak nás Lévinas u í zacházet se

svobodou, nás, kte í ijeme ve svobodné Evrop

                                                       
79 Zachování d stojnosti ve spole nosti je podstatné pro pluralitní spole nost. Jedin  tehdy, kdy  lidé
zachovávají d stojnost druh ch, m eme mluvit o pluralitní spole nosti, která uznává jinakost lidí.
80 A. Herzog, Is liberalism „All We Need“?: Levinas`s Politics of Surplus, in: Political theory, s. 222.
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Záv r

Jestli e jsem ekla, e s p íchodem T etího, je nutné hledat spravedlnost a - jak íká

Lévinas - stát se „Druh m jako jsou druzí,“ potom mi musí b t zaru ena svoboda. To,

co nás ale Lévinas u í, je od vodn ní toho, pro  nám svoboda musí b t zaru ena.

Lévinasova filosofie nás u í, jak máme zacházet se svobodou, aby byla ve spole nosti

zachována. V práci s názvem Bez Identity Lévinas pí e o t ech zp sobech chápání

mého otev ení se. Otevírání se m eme za prvé chápat jako otevírání se p edm t m.

Za druhé, íká Lévinas, tím m eme chápat otevírání se bytí v tom smyslu, v jakém

bylo pojednáno v druhé ásti druhé kapitoly (2.2).

„Otev enost v ak m e mít i t etí v znam. Neotvírá se ani esence bytí, aby se

ukázala, ani se v domí neotvírá p ítomnosti esence, která je mu otev ena,

sv ena. Otev enost je zranitelnost t la vystaveného zran ní a urá ce.

Otev enost je odhalení t la vystaveného urá kám a ranám, p esahující v echno,

co se m e ukázat, v echno, co m e esence bytí vystavit porozum ní a obdivu.

V citlivosti se obna uje nahota t la, která jako tvar a krása inspiruje v tvarné

um ní; nahota t la, která se nabízí [m j d raz] doteku a laskání, a v dycky, i

v rozko i, je zárove  jako m sto, které se vzdalo nep íteli, je citlivost, d ív ne

p ijde v le, in, prohlá ení, postoj – zranitelnost sama.“81

V em t mto „zp sob m“ otevírání se jsem se v novala ve druhé kapitole této práce.

V první podkapitole jsem vysv tlovala, jak Lévinas chápe rozdíl mezi tím, kdy  se

otvírám v ci a kdy  se otevírám lov ku. V celé práci jsem se sna ila ukázat, e

svoboda je úzce spjata s tímto otevíráním se. Otevíráním se zde chápu nabízení své

svobody. Tím, e se otevírám, nabízím svou svobodu. Jak  je rozdíl v tom, kdy

nabízím svou svobodu v ci a kdy  ji nabízím druhému lov ku? Kdy  jsem v první

podkapitole pojednávala o touze, jak o ní mluví Lévinas v Totalit  a nekone nu, ekla

jsem, e v ci jsou s to uspokojit mé touhy, kde to druh  lov k mou touhu nikdy

neuspokojí. Druh  nem e mou touhu uspokojit, jeliko  si jej nemohu nikdy podmanit.

Mezi mnou a Duh m je v dycky odstup. Druh  se na mne obrací, hledí na mne svou

tvá í a já mu musím odpov d t. Odpovídání je pro Lévinase synonymem mezilidského

setkání. Lidé si odpovídají. Tuto skute nost nezm ní ani smrt, proto e i ml ení je

v setkání dvou lidí odpov dí. Jsem v dy odpov dná za Druhého. Nebylo cílem mé
                                                       
81E. Lévinas, Etika a nekone no, s. 103.
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práce íci, zda tomu tak je nebo není - ostatn  se domnívám, e ve chvíli, kdy Lévinas

hovo í o politi nu, ukazuje nám limity mé odpov dnosti za Druhého. Podstatn m je, e

v takovémto vztahu je zachována svoboda. Kdy  se otevírám Druhému, ani  bych

p em lela o tom, k emu mi bude, e Druhému pom u, ani  bych p em lela o sob ,

bála se o svou svobodu a kdy  tak Druh  iní rovn , m e b t zachována svoboda

v mezilidském vztahu a p edev ím ve spole nosti.

V politi nu v ak v le i in, o n m  Lévinas pí e v záv ru v e citované pasá e,

p ichází. Bylo e eno, e p ichází s T etím. V politi nu se rozhoduji, jak nalo ím se

„svou“ svobodou82 – práv  to mi umo uje Listina základních práv a svobod. Zam ím

se nyní na slova „svou – mou“. Jakto e nyní íkám má svoboda, kdy  jsem kladla

spolu s Lévinasem svobodu do vztahu? V demokracii nám stát zaru uje svobodu(y),

av ak spí e m eme íci, e je nám prop j uje. V tom tkví ona odpov dnost sob  a

svobod , o které jsem mluvila. Svobodn , demokratick  stát mi prop j uje svobody; ale

pouze tehdy, pokud já budu schopna svou svobodu udr et a podobn  tak i ostatní,

m eme mluvit o svobodném státu, kter  se stane zárove  synonymem pluralitní

spole nosti. Ve chvíli, kdy svoboda zmizí ze spole nosti, nem e ji stát nadále zaru it.

Principy liberálního státu nás u í árliv  st e it „svou“ svobodu. Zákony asto vnímáme

jako prost edek pro udr ení svobody jednotlivce – právního subjektu, kterou mi chce

Druh  primárn  vzít. Svoboda pak m e b t chápána, jako v e, co mne odd luje od

Druhého. Pokud v ak takto budu chápat svobodu, pak nikdy nem u jednat

s lov kem jako s lidskou bytostí, n br   jako s v cí, s prost edkem pro uspokojení mé

touhy. Domnívám se, e jsou to práv  v ci, které ve vysp lé západní civilizaci snadno

pohlcují na i svobodu. V dne ní Evrop  trpící alergií v i nabízení své svobody

Druhému, je pro lov ka daleko snaz í nabízet svou svobodu v ci, ne li lov ku. Ve

chvíli, kdy se rozhoduji otev ít se Druhému, se velice snadno uch lím k úvahám, zda

tím nebude ohro ena má svoboda, zda tím nebudu trp t a to tím spí e, e jsme

vychováváni v liberální politické tradici. Ve chvíli, kdy chci v c, p edm t le ící p ede

mnou, nenapadne mne p em let o mé svobod . V ci v ak, na rozdíl od Druhého,

uspokojují mou touhu, jeliko  v c jsem s to uchopit, pojmout – osvojit si ji. Mezi mnou a

v cí nem e existovat jin  vztah ne  je vlastnictví. P esto tím, e po v ci tou ím,

v ur itém smyslu se jí otevírám - nabízím ji svou svobodu a tento d j je o to

nebezpe n j í pro svobodu, e si svou touhu po v ci nespojuji s jejím ohro ením.

Samotná skute nost, e mne v ci zbavují mé svobody, by nezp sobovala velké
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problémy. Lidé v dy a v ude tou ili po v cech a své touhy uspokojovali. Problém

nastává v okam iku, kdy jsou lidé schopni ob tovat svou svobodu pouze v cem, ve

chvíli, kdy má ob  pro Druhého je spojena pouze s uti ením mého sv domí, kdy

Druhého, kterému pomáhám, chápu pouze jako v c, jen  uti í mou touhu po dobrém

sv domí, ve chvíli kdy v ci konzumuji v takové mí e, e jsem schopen spot ebovat i

jedinou v c, která se vymyká charakteru v ci a podobá se lov ku svou

neuchopitelností, zt lesn ním nekone na, o n m  mluví Lévinas. Problém nastává

v okam iku, kdy i um lecké dílo – jediná v c, v souvislosti s ní  mohu mluvit o vztahu

par excellence ve smyslu Lévinasov  – je pouh m pouh m prost edkem uspokojení

touhy. Ale to se ji  t ká jiné práce.
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Summary

Lévinas claims for the necessity of justifying freedom.  He rejects the concept of

freedom as a fundamental ground for ethics. This thesis discusses his positions

concerning freedom. The fact that Lévinas searches for justification of freedom calls for

participation of the Other in his concept of freedom. Lévinas aims to situate the

freedom into a relationship – into the „face-to-face“ relationship. In the “face-to-face”

relationship a man is fronting the infinite responsibility for the Other. Man`s first anxiety

is the responsibility for the Other. The Other is the only “object” in my world whom I am

not able to reduce to a phenomenon. The Other, who I am treating with respect, with

acknowledgement of his otherness and who is waiting for my answer, does not

threaten my freedom. That means that the only sustainable freedom in society is based

on interrelationship and comes out from the open dialogue, which cannot ever be

abandoned. In this dialogue a man is devoting his own freedom without thinking about

it. The absolute otherness of the Other causes that the Other is not consuming freedom

and so the proximity of dialogue keeps freedom in the air.  But, the situation of freedom

and especially its sustainability becomes more complicated with the entry of the Third

party, by what Levinas denotes the society and politics. The fact that I must decide

among my responsibilities for others induces the need for justice in the society. This

implicates that freedom can be justified only in presence of the Third party. Levinas is

teaching us how to treat our granted freedom in the free-declared society. He teaches

us that pure openness in meeting the Other and the others is the only way to preserve

the freedom in society.

              Univerzita Karlova v Praze

                 Fakulta sociálních v d

                         Institut politologick ch studií
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Téma

Tématem mé bakalá ské práce je otázka svobody v my lení Emmanuela Lévinase.

Jeho filosofie se vrací k jednomu ze základ  evropského my lení, k Bibli. Lévinas

studoval Bibli, staré idovské komentá e a na jejich základech rozvinul svou filosofii

dialogu, filosofii otev ení se “jinakosti.” Zp sob jeho my lení a jeho záv ry se v ak

rozcházejí s b n m chápáním svobody, o kterém pojednám v úvodu práce, Lévinas

toti  ukazuje, e jednotlivec pouze v p ímém, fyzickém kontaktu s druh m doká e

uskute nit svou svobodu. To, e ale svoboda pro lov ka není stavem, n br  d ním –

d jícím se vztahem k druhému –, mne vedlo k hledání mo n ch d sledk  pro úlohu

svobody v sou asné spole nosti a politice.

Pro Emmanuela Lévinase je tedy dialog  - vztah dvou “tvá í v tvá ” – podmínkou

svobody lov ka. Z toho vypl vá, e zodpov dnost a sounále itost hrají klí ovou roli ve

filosofii Emmanuela Lévinase a e etika je pro n j první filosofií. Cílem mé práce je

jednak sledovat Lévinasovo my lení tak, abych dokázala vysv tlit pojem svobody

lov ka, a jednak ukázat, jak mohou jeho záv ry pomoci v hledání spole né cesty k

dialogu v plném smyslu toho slova a jak je svoboda slu itelná s “po adavkem”

konsensu v politice.

Práce bude rozd lena do dvou ástí. V první ásti vylo ím v voj Lévinasovy filosofie, a

tak lépe uká i charakter jeho díla, jeho metodu, jeho práci s pojmy. Druhá ást se bude

d lit na ty i kapitoly. Jejím tématem je sama svoboda. V první kapitole se budu

v novat Lévinasov  kritice “nezodpov dné” svobody. Zam ím se p edev ím na jeho

polemiku s Martinem Heideggerem, abych jasn  ukázala na místa, kde se s ním

Lévinas rozchází a pro . V následující kapitole vylo ím Lévinasovo vlastní pojetí

svobody a d sledky z n ho vycházející. Tématem t etí kapitoly bude problematika

svobody lov ka v ir ích vztazích, tedy ve vztazích politick ch. Poté v poslední
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kapitole odpovím s Lévinasem na otázky z kapitol p edchozích. Odpov di budu hledat

v Lévinasov  “zodpov dném” dialogu.

Osnova

Úvod:  Lévinasova filosofie jako odpov  na nesnáze svobody ve 20. století

I. V voj filosofie Emmanuela Lévinase
II. Svoboda lov ka u Lévinase

i. kritika „nezodpov dné“ svobody – polemika s odkazem Martina
Heideggera
ii. vztah „tvá í v tvá “ jako podmínka svobody lov ka
iii. svoboda lov ka „mezi tvá emi“, v poli
iv. nutnost otev eného dialogu pro zachování svobody lov ka v politice,
svoboda jako  „zodpov dnost“

Záv r:  Místo Lévinasovy svobody v dne ním otev eném dialogu
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