
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav filosofie a religionistiky 

Bakalářská práce 

Martina Švancarová 

Původ estetické zkušenosti 

The Origin of an Aesthetic Experience 

Praha 2021  Vedoucí práce: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 



1 

 

Poděkování: Vedoucímu své práce Miroslavu Petříčkovi děkuji zejména za 

ochotu zhostit se této role, dále za trpělivost a vstřícnost vůči mému pracovnímu 

tempu, v neposlední řadě však děkuji za uvedení do tématu a cenné podněty, které 

mi rozšířily obzory.  

 



2 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně 

citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci 

jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 5. srpna 2021 

Martina Švancarová 

  



3 

ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o estetické zkušenosti u francouzských filosofů Jean-

Françoise Lyotarda a Emanuela Lévinase. Oba ji rozumí jako zkušenosti smyslové, 

při níž se však setkáváme s nesmyslovým. V první řadě je pozornost zaměřena na 

Lyotardovu koncepci, je popsán koncept nemateriální matérie, gesto, jehož 

prostřednictvím o sobě matérie dává vědět, role umělce vůči uměleckému dílu, ale 

zejména hrůza a úzkost, kterou matérie vyvolává. Následně se text věnuje 

Lévinasovi a jeho konceptu neosobního bytí, s nímž matérii ztotožňuje, je popsán 

exotismus díla a za pomocí Blanchotova Temného Tomáše přiblížena podobná 

úzkost zakoušená v rámci této estetické události. Přístupy obou myslitelů jsou 

srovnávány a jsou odhalovány zásadní protiklady v jejich koncepcích (tím 

nejdůležitějším je odlišná příčina úzkosti, kterou v nás umělecká matérie vyvolává), 

což je podstatné zejména pro nápadnou podobnost obou koncepcí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Estetická zkušenost, aisthesis, událost, Jean-François Lyotard, Emanuel Lévinas, 

matérie, neosobní bytí, úzkost 

ABSTRACT 

The thesis discusses an aesthetic experience according to French philosophers Jean-

François Lyotard and Emanuel Lévinas. Both understand it as a sensual experience 

in which we are concerned with the nonsensual. I focus on the conception of 

Lyotard in the first place. His concept of immaterial matter is described as well as 

the gesture by which the matter announces itself, the role of an artist in relation to 

his artwork, but especially the horror and anxiety to which the matter gives rise. 

Then the text deals with Lévinas and his concept of impersonal being, which he 

identifies with the matter.  Then the exotic character of artwork is described, and 

similar anxiety experienced within the aesthetic event is demonstrated using 

Blanchot’s Thomas the Obscure. Approaches of both thinkers are compared and 

fundamental contradictions in their conceptions are revealed (the most important 

one is a different cause of the anxiety), which is important especially due to the 

striking similarity of both conceptions. 
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1. Uvedení do tématu 

Předmětem tohoto textu je estetická zkušenost, aisthesis. Předběžně ji 

vymezuji jako událost pohnutí uměleckým dílem. Je to zkušenost přístupná 

každému a nikoli pouze úzké skupině odborníků či estétů. Ať již čteme knihu, 

posloucháme hudbu nebo sledujeme film, zakoušíme něco specifického, díky čemu 

se dané dílo odlišuje od pouhého spotřebního produktu. Zakoušíme něco, co je 

těžko pojmově uchopitelné, protože primární působení uměleckého díla je 

zaměřeno na smysly, bezprostřední konfrontace s uměleckým dílem se děje jejich 

prostřednictvím. Dochází však k určitému pohnutí, díky němuž víme, že se něco 

děje, aniž přesně víme co. Uchopit tento moment, kterému se říká aisthesis, a podat 

jeho filosofický výklad se mimo jiné pokusili Jean-François Lyotard a Emanuel 

Lévinas, s jejichž interpretacemi zde budu pracovat. Oba se obrací k původnímu 

významu estetiky, neboť pojem vychází z řeckého aisthetikos, což znamená cit pro 

krásu a vnímavost, proto je důraz kladen na smyslové vnímání a obě koncepce jsou 

postaveny na jeho základě.  

Nejdříve se pokusím přiblížit moment estetické zkušenosti za pomocí 

několika vybraných uměleckých děl. Jelikož se ale hudební či výtvarná díla obtížně 

citují a hůře spojují s psaným textem, omezím se na díla literární, případně do 

literární formy transformovaná. 

Prvním je kniha Nic si o tom nemyslet1 od Kryštofa Kintery. V anotaci 

nakladatele je charakterizována jako „album soch, kreseb, nápadů, nálezů, 

instalací“ a dále mimo jiné píšou:  

Nic si o tom nemyslet je kniha k listování, přemýšlení, ušklíbání, pomrkávání, 

chechtání, protestování, posuzování, kritizování... Nehybné se dává do pohybu a 

věci začínají mluvit. Dochází k podivným proměnám, tajemným přesunům, 

nejasným zvratům. Řeční tu spoustu hlav najednou a promlouvají věci jindy 

pohozené a bez života. Debatuje se tu a filozofuje výkřiky, plky, náhlými nápady i 

praotázkami. Cíl je jasný: přijít tomu na kloub.2  

 
1 KINTERA, Krištof. Nic si o tom nemyslet: Think nothing about it. Přeložil Šimon PELLAR. Praha: 
Baobab, 2017. ISBN 978-80-7515-064-6. 
2 Nic si o tom nemyslet. Baobab Books: České ilustrované knihy pro děti [online]. Praha [cit. 2021-
01-01]. Dostupné z: https://www.baobab-books.net/product/nic-si-o-tom-nemyslet 
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Jde o zajímavou publikaci s příhodným názvem. Ač jednotlivé stránky zachycující 

konkrétní umělecký projev Krištofa Kintery často vybízí k přemýšlení a je potřeba 

zapojit kromě zraku také schopnost porozumět psanému slovu, uvedenému obvykle 

v popisku stránky, název knihy jako by spíš vybízel k tomu nečinit tak, neboť o 

umění není třeba přemýšlet, je třeba ho na sebe nechat působit. Zdá se, jako by nás 

chtěl autor upozornit právě na prvotní moment aisthesis, v němž se odehrává to 

nejpodstatnější. Moment, kdy letmý pohled na stránku dokáže odhalit více než 

detailní pohled bystrého oka.  

Dalším uměleckým dílem, které si na tomto místě dovolím citovat, je 

literární dílo s názvem Malovat slunce3 od malíře Petra Nikla. Text je založen na 

prolínání tří různých úrovní vyprávění. Jednak autor uvažuje o možnostech, či spíše 

nemožnostech malíře zachytit to, co vidí, snaží se přijít na to, jak namalovat slunce, 

aby jej neredukoval na pouhý žlutý flek, aby zachytil jeho živelnou podstatu. Tyto 

úvahy a pokusy slunce namalovat jsou přerušovány snovými rozhovory 

s maminkou, v nichž se pokouší nalézt odpověď na toto umělecké dilema. A 

poslední rovinou je pak fantazijní putování za slunečním paprskem. „Když kreslím 

tyhle stíny, je to moje ruka?“, ptá se vypravěč. „Ano, ale samotná ruka nestačí. 

Kreslí s ní i to, co vidíš společně s nedohlednem.“4, odpovídá maminka postavena 

do role múzy a rádkyně. Zároveň jako by byla personifikací umění, která objasňuje 

zvídavému autorovi jeho pozici pouhého prostředníka mezi ním a výsledným dílem. 

O pár řádků níže se zase dočteme, že „,co je důležité, nenakreslím ani nepopíšu, ale 

můžu to ve škvírách věcí a slov tušit.‘“5 Tím malíř vyjadřuje velice podstatný 

moment estetické zkušenosti z pozice člověka, který umění vytváří. Zachycuje 

paradoxní situaci umělcova puzení tvořit, avšak je to puzení, které se jej zmocňuje 

a nemá jej pod svou kontrolou. Následně naráží na meze výrazových prostředků 

přetavit puzení v dílo a otevírá dokonce dveře možným interpretacím každého 

diváka: „,A když druzí v mezerách spatří jiné věci?‘ ,To už je jenom na nich, co si 

doplní.‘“6 

Posledním citovaným kouskem, kterým uvedu téma této práce o estetické 

zkušenosti, je část textu písně norské zpěvačky Aurory s názvem All is soft inside. 

 
3 NIKL, Petr. Malovat slunce. Praha: Argo, 2018. ISBN 978-80-257-2378-4. 
4 Tamtéž. (Pozn.: Publikace nemá číslované stránky.)  
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 
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Zpívá zde: „All that I know / lies within emotion / words remain unspoken / lead 

me through the dark / all that I see / came to me in colour / lasted for a moment / 

lead me through the dark / all that I know.“7 Interpretuji text jako autorské vyjádření 

umělkyně, která zakouší aisthesis a v této zkušenosti spatřuje světlo, které ji provádí 

temnotou světa. Z textu písně můžeme vyčíst apel na smyslovost člověka a jeho 

emoce, vyjádření nedůvěry v artikulované vědění, prchavost okamžiku. To jsou 

všechno podstatné momenty estetické zkušenosti tak, jak se ji budu pokoušet 

uchopit za pomocí myšlenek již uvedených filosofů. 

Snad ještě podotknu, že tyto ukázky z řad uměleckých děl zde uvádím pouze 

se záměrem načrtnout téma práce. Nepředkládám je jako důkazy následně 

rozebíraných tezí, nýbrž jako nástin tématu, které je živé nejen mezi filosofy, ale i 

v chápání procesu umělecké tvorby u mnohých autorů, a to napříč uměleckou 

sférou – u sochaře, malíře a hudebnice. 

 

  

 
7 AURORA – All is soft inside (Audio). In: Youtube [online]. 28.09.2018 [cit. 2021-08-06]. Dostupné 
z: https://www.youtube.com/watch?v=Z7shb-2SxXM. Dle vlastního porozumění překládám název 
písně jako „Uvnitř je vše hebké“ a text následovně: „Vše, co vím / spočívá v emocích / slova 
zůstávají nevyřčena / vedou mě temnotou / vše, co vidím / přistoupilo ke mně v barvě / trvalo 
okamžik / vede mě temnotou / vše, co vím.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7shb-2SxXM
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2. Lyotard 

Při četbě textů Jean-Françoise Lyotarda zabývajících se problémem 

estetické události, tedy události, kdy jsme zasaženi uměním, kdy umění zakoušíme, 

narážíme na několik ústředních témat, v jejichž mezích Lyotard o problému 

uvažuje. Témata se vzájemně proplétají, doplňují a spíše než pevnou hierarchii tvoří 

základní strukturu, po které se lze pohybovat různými směry. Dohromady však tato 

síť nejrůznějších pojmů a představ nabízí poměrně ucelené pojetí estetické 

zkušenosti. 

Prožití estetické zkušenosti je v první řadě zkušeností smyslovou, jak bylo 

naznačeno v úvodu. Jakékoliv umělecké dílo nutně vnímáme přinejmenším jedním 

z našich smyslů a konkrétní vněm v nás vyvolává nějaké pocity, libé či nelibé. Pro 

Lyotarda je tato skutečnost velice důležitá, jakkoliv banální se na první pohled 

může zdát. Význam, který přikládá prosté smyslové zkušenosti, jež ještě není 

rozumově zpracována, je téměř v rozporu s metafyzickým rozměrem, jakého jeho 

pojetí aisthesis nabývá. Opak je však pravdou. Lyotard si všímá moci umění působit 

na naši duši na této bazální úrovni a snaží se popsat, v čem tkví. Přichází proto 

s metaforou uměleckého gesta, která má jeho pojetí aisthesis objasnit.  

Základní Lyotardovou představou je, že v rámci estetické události se 

setkáváme ještě s něčím jiným než jen s uměleckým dílem, lépe řečeno, to, s čím 

se doopravdy setkáváme, je konkrétním uměleckým dílem vlastně jen 

prostředkováno. Pro každý druh uměleckého díla, ať už pro romány, sochy, obrazy, 

taneční choreografie či hudební skladby, platí, že má jakousi matérii, která je, 

v každém však jinak, po svém způsobu, „artikulovaná“. Matérie vyvstává 

v uměleckém díle právě prostřednictvím gesta. „Umělecké gesto rozevírá ‚časo-

prostoro-matérii‘ barev, zvuků či slov a umělecké dílo toto gesto zaznamenává ve 

vlastních vnímatelných formách“8, komentuje Lyotardovy teze Miloš Ševčík. Je-li 

zde řeč o matérii, myslí se matérie ve velmi specifickém smyslu. Je to matérie 

nemateriální, nepředmětná a nezpředmětnitelná, a matérie, která se nenachází v naší 

přítomnosti, je jakoby z jiné časové dimenze. Estetická událost je zpřítomněním 

této matérie v uměleckém díle, je gestikulací matérie. Ačkoliv je tedy estetická 

 
8 ŠEVČÍK, Miloš. Aisthesis: problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. 
Deleuze a F. Guattariho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. Estetika. ISBN 978-80-7465-084-
0. str. 68. 
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událost zejména smyslovou záležitostí, dochází při ní k vyvstání a vnímání 

nesmyslového.  

2.1 Matérie a hmota 

Než se pustím do podrobnějšího rozboru umělecké matérie, bude vhodné 

zastavit se vůbec u samotného pojmu matérie. V původním znění, matière, případně 

v angličtině matter, termín samotný nevzbuzuje mnoho otázek, v češtině jej však 

obvykle překládáme třemi různými výrazy: hmota (odvozeno z řeckého hýlé), látka 

(původ v praslovanštině) či matérie (z latinského materia, což je překlad řeckého 

termínu) a cítíme mezi nimi drobné nuance, které ovlivňují jejich používání. 

Hmotou se obecně rozumí substrát různých vlastností, vztahů, vzájemného 

působení a forem pohybu. Potud je jistě i Lyotardova umělecká matérie hmotou, 

neboť je v tomto smyslu substrátem uměleckých děl a nabývá nejrůznějších 

vlastností. Máme však určitý sklon pod výrazem hmota rozumět také objektivní 

realitu, něco hmatatelného, hmotného, měřitelného. A s tímto již Lyotardovu 

matérii nelze zcela ztotožnit. Pod výrazy látka či matérie obvykle zahrnujeme 

abstraktnější substráty, a užíváme je například v souvislosti s literárními díly. Jak 

se tedy má matérie ke hmotě, specificky v Lyotardově případě, bude předmětem 

mého prvního zkoumání. 

Aby bylo jasnější, co je zač Lyotardův koncept umělecké matérie, bude 

užitečné pokusit se jej zasadit do běžného rámce tělo-duše, hmota-duch, či jak zní 

také název textu, z něhož budu pro tuto chvíli čerpat, hmota a paměť. „Hmota a 

paměť“ je text v českém překladu zahrnutý do knihy Putování a jiné eseje a je tedy 

jednou z mnoha esejí Jean François Lyotarda, zároveň však také název díla Henry 

Bergsona. To samozřejmě není náhoda, Lyotard se ve své eseji vztahuje k tématu 

hmoty právě prostřednictvím Bergsonových myšlenek. Uvažuje, jak je smysluplné 

mluvit o hmotě v době s neustále se prohlubujícím vhledem do zákonů přírody 

(tedy fyzikálních a chemických, dle nichž se řídí například nukleární přeměny 

prvků), jakým způsobem reformulovat naše chápání (filosofické uchopení) hmoty 

tak, aby bylo s těmito poznatky (s poznatky moderní vědy, zejména pak kvantové 

fyziky) v souladu. 9   

 
9 LYOTARD, Jean-François. Putování a jiné eseje. Přeložil Miroslav PETŘÍČEK. [Praha]: Herrmann, 
2001. str. 71. 
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Hmota a paměť hrají roli toho nejpůvodnějšího filosofického protikladu, 

hmota jako tělo, paměť jako duše. Hmota je na první pohled přijatelným 

synonymem k tělu či tělesnosti, proč však Bergson, potažmo Lyotard volí jako 

druhý pojem dichotomie paměť? Poněvadž „podstatnou osou tohoto převratu 

obrazu hmoty je dominantní význam času v analýze vztahu těla a ducha“10. A 

paměť je zajisté schopnost duše, díky které lze vnímat čas, respektive jakési 

uplývání, mizení přítomného okamžiku do minulosti, možnost jeho podržení a také 

opětovného vyvolání.  

Jak tedy tito filosofové rozumí pojmu hmoty? Navazují na Leibnizův 

výklad, dle něhož je vše ve světě složeno z vposled nedělitelných monád, které jsou 

oduševnělé. Jakožto základní stavební jednotka má každá monáda percepce, což je 

způsob, jakým se vztahuje k ostatním monádám, ne každá však již má apercepce, 

tedy v podstatě percepce vědomé, uvědomělé. Lyotard říká: „holá monáda 

zapomíná v každém okamžiku sebe samu. Skutečný duch je paměť a vzpomínka, 

je to souvislý čas.“11 Jak hmota, tak duše jsou tedy složeny ze stejných částí a je 

mezi nimi „pouze rozdíl stupně“, který „spočívá ve schopnosti shromažďovat a 

uchovávat. Duch náleží hmotě, která si vzpomíná na svá jednání, na svou imanenci. 

Avšak mezi okamžitým duchem věcí a velice hutnou hmotou duchů je plynulý 

rozvoj.“12 Takto tedy hraje primární roli v našem chápání rozdílu duše a těla čas, 

prostor je až sekundárním hlediskem: „Lokalizace stvořených monád je 

prostorovou verzí jejich časovosti.“13  

Domnívám se, že tohle je zásadní hledisko. Jestliže nepovažujeme hmotu a 

ducha jednoduše za dva neslučitelné protiklady a chápeme je spíše jako dva body 

na opačných koncích jedné škály, otevírá se prostor pro něco, co stále 

z nejrůznějších důvodů nazýváme matérie, ale takzvaně nemateriální. Na první 

pohled je slovní spojení nemateriální matérie jen paradoxní slovní hříčkou. 

Zasazeno do tohoto obrazu hmoty se však nakonec zdá logickým způsobem, jak 

takovou matérii označit. Slovy autora: „mikrofyzika a kosmologie vedou dnešního 

filosofa spíše k materialismu než k nějaké teleologii. K nematerialistickému 

 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž, str. 72. 
12 Tamtéž, str. 73. 
13 Tamtéž, str.72 
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materialismu, pokud je pravda, že hmota je energie a duch vzniká zachycováním 

vibrací.“14  

Že hmota je energie a na své okolí působí prostřednictvím vlnění o 

nejrůznějších frekvencích, není vůbec ezoterické vyjádření, ale parafráze nositele 

Nobelovy ceny „za výzkum nespojitých stavů hmoty“15. Na jiném místě své eseje 

totiž Lyotard doplňuje Leibnizovy teze poznatky soudobé fyziky. „Současná věda, 

jak se domnívám, tvrdí, že energie se ve všech svých formách šíří vlněním a že 

‚všechna hmota (cituji Jeana Perrina) je pouze zvláštní, velmi hustou formou 

energie‘.“16 Na opačném konci škály leibnizovského rázu by pak nejspíš tedy mohl 

být duch s velice řídkou formou. Jistě by bylo přínosné pokusit se proniknout 

fyzikální konotace hlouběji, nicméně pro nástin kontextu, v němž se Lyotard 

pohybuje a v jehož rámci formuluje své myšlenky, je to snad dostačující. Neboť se 

mi zdá, že co bylo o hmotě řečeno, osvětluje pojem umělecké matérie tak, abychom 

jej nepokládali za jakýsi vybájený vzdušný zámek. Koncepce je sice metafyzická, 

nicméně vychází ze soudobých vědeckých poznatků, s nimiž se pokouší 

korespondovat.  

2.2 Neuchopitelnost umělecké matérie 

Pokusila jsem se nastínit základní rámec pro problematiku matérie, nyní se 

již mohu pustit do analýzy umělecké matérie. Nemateriální matérie na pozadí 

uměleckých děl je poměrně složitý koncept. Taková matérie se vyznačuje mnoha 

způsoby, tím nejcharakterističtějším je ovšem její neuchopitelnost a 

nezachytitelnost, nikdy ji nelze plně postihnout.17 Vzhledem k těmto vlastnostem 

matérie má Lyotardovo pojetí estetické zkušenosti poměrně zásadní důsledky 

týkající se interpretace uměleckých děl a jejich historického třídění.  

Umělecká díla je nemožné třídit jakožto umělecká, protože právě to 

umělecké v nich je činí neuchopitelnými. Tím uchopitelným na uměleckém díle je 

forma, ta však nepřináleží matérii. Matérii nelze ani abstrahovat z jednotlivých 

 
14 Tamtéž, str. 81. 
15 Jean Baptiste Perrin. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Perrin 
Tímto výzkumem se mu podařilo potvrdit teorii o atomové struktuře hmoty.  
16 Putování a jiné eseje. str. 77. 
17 Řeč je tedy o jejím uměleckém zachycení, kterému se vzpírá. Neboť snaha jazykově ji popsat a 
uchopit ji filosoficky možná je, jak bude následně ukázáno na výsadní roli filosofa, kterou je v této 
koncepci estetické události obdařen. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Perrin
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provedení uměleckého gesta v konkrétních uměleckých dílech, její nezachytitelnost 

je téměř absolutní. Proto nejspíš také Lyotard využívá metafory gesta. V běžném 

významu je gesto určitý pohyb, kterým dáváme něco na srozuměnou, je to způsob 

vyjádření, kterým něco naznačujeme, něco, co z nejrůznějších důvodů (zrychlení 

komunikace, ať už nám chybí přesné verbální výrazy, nebo jsme indisponováni) 

nelze sdělit přímo. A tak umělecké gesto naznačí, že matérie je v díle přítomna, ale 

více nesdělí, dokonce se samo nenechá zachytit. Tohle gesto je „nabito emocemi“, 

píše Lyotard, a představuje „absolutně emotivní moc díla“.18 Tato neuchopitelná 

matérie o sobě tedy dává najevo prostřednictvím gesta, a to takovým způsobem, že 

působí na naše smysly a emoce. V uměleckých dílech, která mají jistě konkrétní 

formu a třeba i fyzickou podobu, se tak zároveň nachází něco, co je typické absencí 

formy, a dokonce je nezbytné, aby se to v nich nacházelo, neboť jinak by nebyla 

umělecká.  

Lyotard se vymezuje vůči formalizujícímu přístupu k uměleckým dílům, 

držícímu se výhradně formy díla, stejně tak jako vůči přístupu historizujícímu, který 

se za každou cenu snaží připsat dané dílo určitému uměleckému směru. Dějiny 

umění se dle Lyotarda snaží zachycovat umělecká díla pouze jako kulturní produkty 

a pouze povrchně se drží jejich formy, leč právě jen skrze ni lze díla periodizovat. 

Upínání pozornosti na formu uměleckého díla však jen zakrývá gesto, k němuž 

v díle došlo. „Schopnost emotivně zasáhnout lidskou sensibilitu za hranicemi toho, 

co může cítit, nepatří do řádu času. Periodizováno může být jen to, čemu říkáme 

‚funkce‘ umění, stopy gest zachytitelných v jednotlivých lidských společenstvích a 

měnících se s nimi.“19 Dějiny umění tak nejsou dějinami umění ve vlastním smyslu, 

ale pouze dějinami kulturních předmětů. Stejně tak jakákoliv interpretace držící se 

formální struktury díla, jej nikdy nezachytí z hlediska jeho umělecké podstaty. 

Umělecké gesto je z jiné časové dimenze – ona „časo-prostoro-hmota“ není v díle 

nikdy plně zpřítomnitelná. 

V tento moment je třeba upozornit na jistý paradox. Přestože je umění 

vlastní nezachytitelnost a ze své podstaty tak neguje jakékoliv snahy o interpretaci, 

zároveň po ní volá. Každé umělecké dílo vyzývá ke komentáři. Lyotard tak v tomto 

smyslu hovoří o dluhu, který vůči umění máme, dlužíme uměleckému dílu 

 
18 LYOTARD, Jean-François a Přemysl MAYDL. Návrat a jiné eseje. Praha: Herrmann, 2002. str. 
112-113. 
19 Tamtéž, str. 112-113. 
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komentář. Díla nám zadávají úkol komentovat je, ale naše snahy jsou vždy jen 

částečným splněním takového úkolu. Dluh nebude nikdy vyrovnán, umělecká 

matérie je nevyčerpatelná a plně nepopsatelná. Jakkoliv se naše poznání matérie 

může prohlubovat, nikdy se nám nepodaří propracovat se až přímo k ní. Dluh, který 

vůči uměleckému dílu máme, není nikdy splacen.20  

Pojem dluhu má určité morální konotace, a proto také není náhoda, že jej 

Lyotard používá. Poukazuje tím totiž na určitý morální rozměr této estetické teorie. 

Umělecké dílo ke komentáři vyzývá a přímo nás k tomu i zavazuje. Nemožnost 

závazku plně dostát nás však nesmí odradit od snahy splnit jej. Tento závazek 

neapeluje na naše vnímání, nýbrž na svědomí. Umělecká matérie totiž sice 

„nařizuje, ale nic nepožaduje“21 a nevzniká tak žádné pouto mezi ní a námi, 

nevzniká odpovědnost, nutnost dostát dluhu za dost tak můžeme pociťovat jen ve 

vlastním svědomí. „Slyšíš hlas, aniž jej zaslechneš. Nerozumíš mu, neříká nic 

artikulovaného, kromě onoho ‚musíš‘, kterému jsi nucen naslouchat.“22  Je důležité 

na tento etický aspekt alespoň krátce upozornit, neboť spojovat estetiku s etikou 

jistě není samozřejmý krok. Je to však krok, ve kterém jsou si Lyotard s Lévinasem 

blízcí. Nicméně u obou spočívá v něčem jiném. Pro Lyotarda to je již zmíněný dluh 

vznikající z nemožnosti plně matérii uchopit a pochopit, a proto povinnost se k ní 

neustále vracet – to je jistě podstatný moment pro jeho koncepci estetické události, 

nicméně pro ni není určující. Pro Lévinase je aisthesis vposled etickou záležitostí, 

jak ještě bude řečeno, neboť se ukazuje potřeba zaslechnout Druhého a spatřit jeho 

tvář. Aisthesis se ukazuje spíše jako vhodná půda, na níž se pak může odehrát něco 

závažnějšího, co bude naslouchat sílícímu etickému apelu. 

Otázkou zůstává, kdo je vůbec kompetentní se takového úkolu zhostit a dluh 

splatit. Kdo je schopen alespoň částečně uchopit umělecké dílo v jeho 

neuchopitelnosti, za jakých okolností se zdá být komentář smysluplný? Pro 

Lyotarda to není úkol historiků umění, ale spíše samotných umělců. „Neslyšitelný 

dech lze zachytit pouze nasloucháním hudebnímu jazyku. Tělo se musí rozezpívat 

a očarovat, (…) aby samo v sobě vyvolalo halucinace němého těla, které neustále 

potlačuje zpěv.“23 Tím, že umělecké dílo vyzývá ke komentáři, vlastně vyzývá 

 
20 Aisthesis, str. 150. 
21 Návrat a jiné eseje, str. 41.  
22 Tamtéž, str. 40. 
23Tamtéž, str. 124. 
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k novému provedení uměleckého gesta. Na matérii je potřeba poukazovat a snažit 

se o její zpřítomnění. Je třeba se na ni rozpomínat24 prostřednictvím umělecké 

tvorby. U Lyotarda umění není určeno k pochopení, řečeno kantovskou 

terminologií: umělecké dílo není předmětem rozvažování a v člověku nemá 

zanechat vědění. Umění má vyvolat pocit libosti či nelibosti, jde pouze o 

bezprostřední afekci myšlení, dílo dokonce způsobuje myšlení rozkoš, „myšlení je 

zasaženo pocitem ‚před‘ myšlením“25. Proto komentář uměleckého díla musí být 

takřka ze stejného těsta jako dílo samo, aby došlo k předání gesta, musí se komentář 

stát také uměleckým dílem. Ačkoliv je umělecké dílo, které je zároveň i 

komentářem, reakcí na nějakou jinou uměleckou tvorbu, je potřeba, aby na ní vždy 

zůstalo nezávislé a dokázalo si zachovat svou tvář. Nové umělecké gesto nesmí být 

závislé na těch předchozích, aby bylo správně provedeno ve vší své 

nezachytitelnosti.  

Na druhou stranu však Lyotard připouští jistou specifickou úlohu filosofům, 

protože právě filosofie nabízí slova k „vyslovení tohoto gesta“26. Gesto však, jak 

již bylo řečeno, činí dílo neproniknutelným, a proto je komentář vysoce 

problematický i pro filosofa. Je-li potřeba, aby se umělecké gesto stalo jazykovým, 

posunuje se na roveň literárnímu dílu a postavení gesta a komentáře se tak opět 

neliší. Filosof pokoušející se o interpretaci uměleckého díla se pak stává dle 

Lyotarda sám umělcem. A vezmeme-li v úvahu množství metafor, kterých Lyotard 

užívá ve svých textech popisujících estetickou zkušenost, zdá se, že dokonce i 

uchopení tohoto tématu v celé své obecnosti na poli filosofie se neobejde bez toho, 

aby se filosof stal tak trochu umělcem.  

Myšlenka rozumové neuchopitelnosti uměleckého díla je významným 

aspektem způsobu, jímž chápe estetickou událost Jean-François Lyotard. Zdá se 

tak, že role umění je ukazovat meze našeho rozumu, zdá se, že umění svědčí o 

konfliktu myšlení se sebou samým.27 Takovéto nazírání umění je prodchnuté jistou 

dávkou skepse vůči rozumovému poznávání, přinejmenším je patrná snaha 

zpochybnit jeho nadřazenost.  

 
24 Jde tedy o anamnézu – metodu vybavení si něčeho, co není vědomé a ani nebylo. 
25 Aisthesis, str. 175. 
26 Tamtéž str. 151. 
27 Tamtéž. 
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2.3 Další charakteristika matérie  

Stejně jako si nemůžeme představit umělecké dílo, které by nemělo svou 

specifickou uměleckou podobu, tedy hudební, vizuální a podobně, tak ani matérii 

nemůžeme od těchto přívlastků oddělit. Bude proto lepší nesnažit se uvažovat 

jakousi vyabstrahovanou matérii obecně, neboť bychom se snadno dostali na scestí, 

ale například matérii hudebního uměleckého díla. Přesto budou její vlastnosti 

nabývat obecné platnosti, odhlédneme-li od jejich dílčího provedení.  

Lyotardem postulovaná matérie nesmí být zaměňována s materiálem. 

Například hudební materiál je slyšitelný, můžeme zkoumat jeho vibrace z hlediska 

frekvence, trvání, výšky a podobně, nabývá tedy konkrétních forem, které se 

můžeme snažit nějakým způsobem uchopit, popisovat. Charakter hudební matérie 

je ale třeba představit si spíše jako témbr, zabarvení zvuku než jako mechanické 

vlnění.28 Jednotlivé odstíny zvuků budeme těžko vymezovat od sebe, jelikož na 

sebe plynně navazují a neexistuje mezi nimi pevná hranice, vnáší tudíž do 

zvukového materiálu něco z absolutna. Matérie je ze své podstaty neforemná a 

neformovatelná, specifická forma uměleckého díla vždy zakrývá její pravý 

charakter.29 

Matérie je specifická jak z hlediska prostorového, tak i časového. Umělecká 

matérie je z jiné časové dimenze, snad by se dalo říci nadčasové či mimočasové, 

kde je vše přítomností. V naší přítomnosti tak může být pouze pocítěná 

prostřednictvím uměleckého gesta, které časoprostor matérie rozevírá. Gesto 

matérii zpřítomňuje do naší dimenze. Samotné gesto tedy již k našemu času náleží, 

působení umění na sobě pociťujeme, proto také onen událostní charakter estetické 

zkušenosti. Dá se tak říci, že umělecké dílo je vlastně „vyprávěním“ o přítomnosti. 

A to rovnou ve dvojím smyslu. Naši přítomnost můžeme jen naznačovat, protože 

jakmile se k ní chceme vztahovat a něco o ní vypovídat, vždy již minula a není 

přítomná. A dílo tak vypráví o tom, jak byl umělec zasažen gestem matérie. Zároveň 

je matérie díla přítomností v absolutním smyslu, a dílo tak vypráví i o přítomnosti 

 
28 Je více než příhodné charakterizovat matérii jednoho druhu umění pomocí přívlastku 
náležícímu jinému druhu. Lyotard zde mluví o zabarvení zvuku, Lévinas zase hovoří, jak bude 
řečeno později, o hudebnosti obrazu.  
29 Je třeba ale podotknout, že není matérie bez uměleckého díla, a tak materiál uměleckého díla 
zároveň také alespoň umožňuje matérii naznačit. 
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z této jiné dimenze. Umění se snaží přítomnost v obou těchto smyslech neustále 

připomínat, ukazovat a rozpomínat se na ni.  

Lyotard matérii charakterizuje vždy opozity ke způsobu, kterým je matérie 

artikulovaná. Tak v případě hudebního díla to mohou být zvuk a němost. V 

uměleckém díle je matérie přítomna jako to, co se mu nedostává. Když zůstaneme 

u hudebního díla, pak je matérie jakýmsi neslyšným hlukem. Při poslechu hudební 

skladby tak můžeme slyšet neslyšitelné a jen díky tomu, že dochází k takovému 

setkání, se dá o dané skladbě hovořit jako o uměleckém díle. „Slyšitelné se v díle 

stává hudebním až tehdy, oživuje-li neslyšitelné, (…) před nebo za jazykem zvuků 

jsou jiné zvuky, zvuky bez vlastního jazyka, zvuková matérie bez jakékoliv 

formy“30, jedná se o „zvuk obecně sdíleného strachu“, nářek. 

Přicházíme tak k důležitému motivu Lyotardova přístupu k estetické 

události, a sice k setkání bytí s nebytím. Jsme sice postaveni před neslyšný hluk, 

nebytí hudby, ale zároveň s tím přichází také uvědomění si možnosti nebytí vlastní 

duše. Tato zkušenost je plná hrůzy, strachu, úzkosti. Obáváme se vlastní 

necitlivosti, která je znakem vyprchávajícího života, stejně jako se obáváme, že 

počitek nebude pokračovat, a právě odeznělé noty nebudou mít navázání. K čemu 

následně dochází, je lehce paradoxní, nicméně je to velmi osvobozující zjištění, 

neboť afekt, k němuž došlo, je důkazem, že nedošlo k nejhoršímu, „skučení samo 

znamená, že nebytí není tu, že duše není vydána ‚nedostatku bytí‘“31, a proto se 

dostavuje rozkoš. Rozkoš a pocit úlevy z toho, že nedošlo k nebytí. Estetická 

událost odehrávající se na základě aisthesis má téměř spásnou úlohu zachránit nás 

před nastáním anaisthesis.  

2.4 Úzkostný aspekt aisthesis 

Nelze si tento motiv nespojit s filosofií Martina Heideggera. Nakolik je to 

oprávněné propojení se pokusím objasnit na následujících řádcích. Nejdříve uvedu 

několik dalších Lyotardových vyjádření k umělecké matérii z eseje „Hudba, 

němost“: „zvuk obecně sdíleného strachu“, „možná základní hrůza, kterou si celé 

věky lidé mručeli s oblázky v ústech, která se vždy znovu obnovuje v dětství a která 

nás všechny spojuje“, „skutečný zvonek na krku stád, která hovoří jazykem“, 

„hrůza je němá i v tom, že není nikomu adresována a ignoruje mne i ostatní“, „hrůza 

 
30 Návrat a jiné eseje, str. 115. 
31 Aisthesis, str. 105.  
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z vlastního zničení neustává, je stále neslyšitelná, protože je trvalá, neartikulovaná, 

neadresná“, „je to bolest zasaženého a dojatého člověka“, „zasažení představuje 

hrozbu, že člověk bude opuštěn a ztracen“, „je to zvuk, který v živém těle vyluzuje 

smrt“, „transcendence díla spočívá právě v naznačení této nejistoty, která je vždy 

ukryta v počitku“.32 V eseji je tedy tematizován strach, společný celému lidskému 

rodu, neboť je člověku bytostným, strach ze smrti doprovázený nejistotou a děsem. 

Jinými slovy, setkáváme se zde s „bytím k smrti“ a s úzkostí, která tento fenomén 

doprovází.   

Mezi základní charakteristiku pobytu patří jeho vrženost do světa. Pobyt 

neboli jsoucno, kterým jsme my sami, je vždy již bytím-tu, je bytím ve světě a je 

také vždy již nějak naladěn, nachází se v nějakém rozpoložení. Mezi takové 

rozpoložení patří například i úzkost, dá se však říct, že úzkost je jednou 

z význačných bytostných charakteristik pobytu, neboť je významným příkladem 

toho, kdy „rozpoložení odemyká pobyt v jeho vrženosti“33. Heideggerova analýza 

rozpoložení má dvě polohy: z čeho vzchází a oč v něm jde. „To, z čeho je nám 

úzko, je ‚bytí ve světě‘ jako takové,“34 nemůžeme ukázat na konkrétní příčinu, 

konkrétní nitrosvětské jsoucno, které nám úzkost působí, příčina je naopak naprosto 

neurčitá. Tato neurčitost dokonce ohlašuje nesmyslnost a irelevantnost všeho 

nitrosvětského. „Úzkost ‚nevidí‘ žádné určité ‚zde‘ a ‚tam‘, (…) ohrožující není 

nikde. (…) ‚Nikde‘ však neznamená žádné nic, nýbrž leží v něm krajina vůbec, 

odemčenost světa pro bytostně prostorové ‚bytí-ve‘.“35 Není správné představovat 

si v pozadí nějaké neosobní, neurčité vnější jsoucno, které je původcem naší 

úzkosti. Naopak, tato neurčitost je schovaná v nás samotných. To, oč jde v rámci 

tohoto rozpoložení, je opět samotné „bytí ve světě“. V úzkosti ztrácíme půdu pod 

nohama, „‚svět‘ není už s to nic nabídnout, a právě tak spolupobyt druhých.“36 

Otevírá se tak možnost k autentickému modu bytí, úzkost odemyká pobyt „jako bytí 

možnosti, jako bytí, kterým může být pobyt jedině ze sebe sama, izolovaný ve své 

jednotlivosti“37. Pobyt se tak nachází osamocen a „tísní ho nehostinnost“. 

Východiskem je pak pro pobyt útěk k nitrosvětskému jsoucnu a ponoření se do 

 
32 Návrat a jiné eseje, str. 116-127. 
33 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 3. opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2018. Knihovna 
novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-244-8, str. 167.  
34 Tamtéž, str. 220. 
35 Tamtéž.  
36 Tamtéž, str. 221. 
37 Tamtéž, str. 222. 
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neurčitého modu bytí, do „ono se“. Východisko je to samozřejmě jen zdánlivé, 

nicméně to zde již ponechám stranou. Jednou z možností, která se nám v úzkosti 

otevírá, je samozřejmě také možnost nejzazší a nejvlastnější, smrt. „Úzkost ze smrti 

je úzkost ‚z‘ nejvlastnějšího, bezevztažného a nepředstižného ‚moci být‘. (…) To, 

oč v této úzkosti jde, je ‚moci být‘ pobytu vůbec.“38 Co se tedy v tomto rozpoložení 

zásadním způsobem odhaluje, je vrženost pobytu do světa, ale zejména také 

vrženost ke svému konci. Odhaluje se smrt jako „možnost naprosté nemožnosti 

pobytu“39. A jak souvisí úzkost se strachem? Strach je podle Heideggera vlastně jen 

skrytá úzkost, „do ‚světa‘ upadlá, neautentická“40.    

Nyní se tedy pokusím usouvztažnit Heideggerovy analýzy s obsahem 

Lyotardovy eseje. Zkušenost s uměleckou matérií je děsuplná, neforemná a 

nemateriální matérie v nás vzbuzuje úzkost a strach. Domnívám se, že úzkost jako 

taková splňuje analýzy popsané výše. U Lyotarda je sice patrný původ vzniku této 

úzkosti, nicméně příčina tkví v tomtéž, je jí upomínka na vlastní konečnost. Zjevuje 

se nám možnost vlastní smrti, která nám nahání hrůzu, neboť o své bytí ještě 

nechceme přijít, ještě chceme slyšet pokračování písně. Matérie v tomto kontextu 

hraje roli jakéhosi spouštěče a umožňuje nám upomenout se na nejbytostnější 

možnost naší existence. A stejně jako u Heideggera úzkost umožňuje autenticky 

uchopit své bytí, čemuž snad lze rozumět i jako nadějeplnému momentu, stejně tak 

úzkost vyvolaná uměleckou matérií skýtá i pozitivní stránku, neboť otevírá možnost 

pro rozkoš ze života, který nebyl ukončen.  

2.5 Umělecké gesto, umělec, recipient 

Vzhledem k charakteru matérie vyžaduje Lyotardova koncepce estetické 

události také specifický způsob přístupu k ní, a to jak z pozice umělce, tak 

recipienta. V první řadě je třeba zbavit se snahy o její zachycení, uvědomit si její 

neuchopitelnost a tuto skutečnost respektovat. Stejně tak je třeba přijmout fakt, že 

jednou uskutečněné umělecké gesto se nedá znovu opakovat, dá se učinit jen gesto 

nové a pokusit se tak to předchozí připomenout. Gesto nelze v díle zachytit, jakmile 

skladba odezní, gesto je pryč a nové předvedení, byť stejné skladby, bude zase 

novým uměleckým gestem. Jakýkoliv pokus o zaznamenání gesta, tedy i matérie, 

ať už zapsaného do paměti naší mysli nebo nahraného na hudební nosič, nemůže 

 
38 Tamtéž, str. 287.  
39 Tamtéž.  
40 Tamtéž, str. 224. 
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být nikdy zdařen.41 Gesto nelze do jakéhokoliv záznamu obsáhnout, vzpírá se 

konkretizaci a identifikaci. Lyotard proto navrhuje matérii se podvolit, odevzdat se 

a „přistoupit na její podmínky“, přijmout neuchopitelnost estetické události, 

uměleckého gesta.  

Je potřeba být pasivní a nechat se gestem zasáhnout. „Hudební gesto 

zasahuje sluch, předem připravený k nepřipravenosti,“42 je potřeba očekávat 

překvapení, tedy očekávat, že něco přijde, ale bez nejmenšího tušení, o co půjde. 

Pokud jde o estetickou událost, Lyotard odnímá váhu vědění a přikládá ji spíše na 

stranu víry. Máme pasivně věřit v moc uměleckého gesta.  

Tento požadavek pasivity umenšuje roli samotného umělce, v rámci aktu 

vytváření uměleckého díla pak už figuruje jako pouhý prostředník, zprostředkovatel 

matérie, matérie se v něm jen aktualizuje. Umělec musí být schopný potlačit svou 

vůli, své nápady a ambice, naopak by měl být co nejvíce vnímavý vůči matérii, 

otevřený vůči jejímu zasáhnutí. Do jisté míry je třeba, aby se přestal kontrolovat, a 

nechal skrze sebe sama promluvit matérii. Není to skladatel, který by byl autorským 

prvkem při skládání hudební věty, uměleckou tvorbu má v moci sama matérie. 

Lyotard na umělce vztahuje spíše etické nároky než nároky týkající se jeho 

uměleckých schopností, zdá se, že ty jsou maximálně upozaděny a že talent nehraje 

v umění zásadní roli. „Malíř není ten, kdo vidí lépe, ale ten, kdo už nevidí nic a 

chce vidět a ukazovat toto nic.“43 Umělec tedy musí být spíše schopen dostat se až 

na hranici vnímání a dosáhnout na to, co naše smysly přesahuje. Musí umět 

naslouchat matérii a najít tak v sobě dlužníka, který má povinnost se zhostit 

uměleckého gesta.  

 Podle Lyotarda však pasivita není jen způsob, který je třeba si přivlastnit, 

abychom byli úspěšnými umělci či příjemci umělecké tvorby. Pasivita je dokonce 

významným způsobem vlastní duši. Duše pasivně čeká, až bude počitkem pohnuta, 

až ji probudí z letargie. Je náchylná k pohnutí, otevřená vůči počitkům a potřebuje 

je, aby ožila. „Duše je pouze upozornění na možnost pohnutí a bez patřičné 

pohnutky, beze zvuku, barvy či vůně, bez vzrušení smyslové události nijak 

 
41 Jako jasný příklad se nabízí zážitek z živého koncertu, který je nenahraditelný videozáznamem 
téhož koncertu v sebelepší kvalitě.  
42 Návrat a jiné eseje, str. 113. 
43 Tamtéž, str. 44. 
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nereaguje.“44 Estetická událost teprve probouzí v duši možnost estetična, rozhodně 

v nás nemá jednoduše vyvolat klid, vyrovnanost a pocity krásna. Estetická událost 

v nás může podnítit radost, ale stejně tak i bolest či vztek, důležitá je skutečnost, že 

v nás něco probouzí, že v duši probouzí její estetický úděl. Lyotard dokonce říká, 

že „to, čemu říkáme život, vzchází z násilí“45. Počitky, které se do duše vkrádají, ji 

nutí být. Duši, která je takto probuzena, nazývá duší minimální, „anima minima“, 

jde o duši bez paměti a myšlenek, tedy ve stavu, který je nejblíže prostému 

smyslovému vnímání, tak, aby byla schopná co nejlépe zachytit působení počitku.  

2.6 Shrnutí doposud řečeného 

Způsob, jímž Lyotard uvažuje o umění, byl již načrtnut. Setkání 

s uměleckým dílem má charakter události, důraz je tedy kladen na dění samotné, že 

se něco děje, že slyším, vidím, cítím, a tohle „že“ se děje prostřednictvím gesta. 

Umělecké gesto je pak přesně to, díky čemu můžeme o díle mluvit jako o díle 

uměleckém. Umělecký charakter v díle je přítomný, pakliže dojde k setkání bytí 

s nebytím, vnímaného s nevnímatelným, slyšeného s neslyšitelným. Umění má za 

úkol svědčit o přesahu toho, co jakožto smyslové bytosti můžeme pociťovat, „vrhá 

stín pochybností na zřejmost, kterou smyslové představovalo“46. A tato smysly 

přesahující matérie, je za pomoci uměleckého gesta jakoby přeložena do našeho 

způsobu vyjadřování, do jazyka barev, zvuků a slov.  Dílo je umělecké, je-li 

vykonáno gestem nebo jinak řečeno, překračuje-li v něm něco jeho autora, či spíše 

řečeno vyhotovitele, neboť autorství díla není podstatné. Autor se dává k dispozici 

a nabízí své schopnosti k provedení uměleckého gesta, ke zpřítomnění matérie, 

které však není jeho iniciativou.  

Umění se vymyká rozvažování. „Skutečné malířství vždy ukazuje intelektu 

jeho neschopnost“47, je to „příležitost k ukončení autority argumentů“48.  

  

 
44 Tamtéž, str. 198. 
45 Tamtéž. 
46 Aisthesis, str.119. 
47 Návrat a jiné eseje, str.148. 
48 Tamtéž, str.149. 
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3. Lévinas  

Lyotardův přístup k estetické zkušenosti si je v mnohém podobný 

s přístupem Emanuela Lévinase. Avšak zatímco pro Lyotarda je to téma význačné 

a věnuje se mu v mnoha svých esejích, Lévinasův zájem je primárně v jiných 

oblastech filosofie a estetické zkušenosti věnuje pozornost spíše jen jako aplikaci 

své metafyzické teorie neosobního bytí. Rozsahem je jeho příspěvek velice 

skromný, v knize Existence a ten, kdo existuje49, zaujímá jednu krátkou kapitolu, 

obsahem je však velice zajímavý a originální. Jako Lyotard i Lévinas popisuje 

estetickou zkušenost za pomocí pojmů pasivity, hrůzy, bezčasovosti, či velice 

specifického pojetí materiality. Stejně jako pro Lyotarda je i pro Lévinase estetická 

zkušenost primárně zkušeností smyslovou (je to „událost vjemu jakožto vjemu“, 

neboť „zabloudění do vjemu (…) vytváří estetický účinek“50), avšak tento apel a 

obrácení pozornosti ke smyslům opět není na překážku metafyzickému konceptu, 

jímž se aisthesis v jeho myšlení vyznačuje, podobně jako bylo ukázáno u Lyotarda.  

Zásadním momentem, který spojuje koncepce estetické zkušenosti u obou 

myslitelů, je poukaz na jistou „nemateriální matérii“, budu-li následovat slovník 

Lyotarda. Ač Lévinas přímo takového spojení nepoužívá, a dokonce spíše než o 

matérii hovoří o materialitě, neznamená to, že by se zde s Lyotardem zásadně 

rozcházel. Naopak, jde stejně tak o materialitu, „která už nemá nic společného 

s hmotou jako protikladem myšlení a ducha“51. A stejně jako Lyotard i Lévinas 

používá k charakteristice této materiality přívlastky a synonyma velice atypická, 

která se zdají být spíše básnickými výrazy než prostředky pro objasnění 

filosofického konceptu. „Tato materialita je tloušťka, hrubost, masivnost, bída. To, 

čemu patří soudržnost, tíže, absurdita, brutální, leč netečná přítomnost, ale také 

poníženost, nahota a ošklivost.“52 Pojmový rozdíl matérie – materialita nepovažuji 

za zásadní. Lévinas sám se ohrazuje proti chápání materiality jako nějaké nové 

kvality uměleckého díla, kam nás tento výraz zavádí, proto považuji oba výrazy za 

zaměnitelné. V čem se však již jejich pojetí matérie/ materiality liší, je rozsah 

tohoto pojmu, potažmo celého konceptu. Lévinas spatřuje v oné „brutální, leč 

 
49 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. 2., opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 
2009. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-414-5. 
50 Tamtéž, str. 44. 
51 Tamtéž, str. 47.  
52 Tamtéž. 
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netečné přítomnosti“, setkání s bytím, a to nejen s pravým bytím uměleckého díla, 

ale s bytím jako takovým.53 Estetická zkušenost tak pro něj nemá tak výsostné 

postavení jako tomu snad je u Lyotarda, poněvadž bytí ve své nahotě můžeme 

zakoušet i v jiných situacích, zejména při nudě či usínání. Přesto je pro účely mojí 

práce podstatné právě to, že mezi tyto situace, kdy se s bytím setkáváme, umělecká 

zkušenost patří. Co přesně znamená, že se při estetické zkušenosti setkáváme 

s bytím, je předmětem dalšího zkoumání. 

3.1 Materialita a neosobní bytí: „ono je“. 

Abychom osvětlili, oč jde v rámci estetické zkušenosti v Lévinasově pojetí, 

bude třeba zastavit se u jeho konceptu „ono je“. Na první pohled je zjevná souvislost 

s Heideggerovým „ono se“, ve výsledku však může být i matoucí, neboť Lévinas 

koncept pojímá jiným způsobem. Zatímco pro Heideggera jde o primární, 

neautentický způsob pobytu, Lévinas jej pojímá jako neosobní bytí, bytí bez 

subjektu. Okamžik zkušenosti „ono je“ je okamžikem zakoušení bytí jako 

takového, zakoušení původního, snad čistého bytí.  

Heideggerovo „ono se“ je neurčité, nikoliv však neosobní tak, že by bylo 

zcela bez subjektu. „Faktický pobyt je zprvu v průměrně odkrytém spolusvětě. 

Zprvu ‚jsem‘ nikoliv ‚já‘ ve smyslu vlastního bytí sebou, nýbrž druzí ve způsobu 

ono se. Z něho a jakožto ono jsem zprvu ‚dán‘ sobě ‚samému‘. Zprvu je pobyt 

neurčitým ono se a většinou to tak zůstane.“54 „Ono se“ je každodenní bytí, pro 

něhož je charakteristická průměrnost, odstup, poněvadž subjekt se od svého bytí 

distancuje, a také jeho odlehčování, poněvadž se pobyt zříká zodpovědnosti za své 

jednání. Veřejnost, odkazování na skutečnost, že něco „se“ nějak dělá, i to jsou 

charakteristiky Heideggerova konceptu „ono se“.  

Lévinasovo „ono je“ je ale doslova „existence bez existujícího“, jak zní 

název kapitoly55, kde toto téma pojednává. „Něco se děje, byť jen noc a mlčení 

nicoty (…), neosobní, anonymní „stravování“, jehož bytí však nelze uhasit, jež šumí 

v hloubi nicoty samé. (…) Ono je, které odmítá přijmout jakoukoli osobní formu, 

 
53 Lyotard matérii s bytím (čistým bytím apod.) přímo nespojuje, ale zdá se, že toto spojení 
nevylučuje. Viz: „Jakoby v hoře Sainte-Victoire bylo cosi, co uniká – chcete-li, říkejte bytí, Kant 
mluvil o ‚X vůbec‘ –, a jako by toto cosi hrálo proti umělci a útočilo na něj tahy chromatické 
látky.“ Putování a jiné eseje, str. 30-31. 
54 Bytí a čas, str. 160. 
55 „Existence bez existujícího“ in LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. 2., opr. vyd. 
Praha: OIKOYMENH, 2009, str. 47-54. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-414-5. 
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je ‚bytím vůbec‘.“56 Takovéto bytí tu je, i když si představíme, že se vše obrátí 

v nicotu, když si představíme absolutní tmu, noc, přestože nic nevidíme, něco se 

pořád děje. Co se dá o takovém bytí vypovědět, je velice omezené a taková výpověď 

je poměrně komplikovaná. Vzhledem k tomu, že ale jest, má jistě nějaký vztah 

k časovosti. O tomto bytí se dá říct, že je čistou přítomností. Přítomností 

nevyhnutelnou, která nepodléhá běhu času, a tak se z ní nemůže stát minulost a 

nečeká na budoucí vývoj. Nejde o přítomnost Boha, který ve své přítomnosti 

zahrnuje celé dějiny, z pohledu člověka rozkouskované na časovou osu. Jde o 

přítomnost bezprostřední, soustředěnou na sebe samu, čistou a prostou. Je to 

přítomnost plná klidu bez sebemenšího vjemu, přesto vyvolává pravý opak, 

vyvolává děs, hrůzu, rozpaky. Podstatný je událostní charakter této přítomnosti, 

tedy že se děje, oproti tomu, co se děje. Vedle poetických přívlastků si Lévinas 

vypomáhá také připodobněním k fyzikálním veličinám: „Je to jako hustota 

prázdnoty, jako šumění ticha. Není tu nic, ale je tu bytí jako silové pole.“57  

O událostní struktuře aisthesis Lévinas hovoří podobně jako Lyotard, i pro 

něj je podstatné „že“, nikoli „co“. Důkazem budiž snaha zachytit matérii 

prostřednictvím uměleckého gesta (samotný pojem gesta naznačuje nějaké dění), 

konec konců sama matérie se tímto gestem oznamuje. Nicméně drobné nuance by 

se v jejich přístupech přece jen našly. Co je pro Lévinase čistou přítomností, je pro 

Lyotarda spíše absolutně odlišným časoprostorem. Termín přítomnost používá pro 

charakteristiku tohoto časoprostoru („časo-prostoro-matérie“), ale není to 

přítomnost naše jako těch, kdo aisthesis zakouší, a není to ani přítomnost gesta, 

které tuto přítomnost z jiné dimenze zpřístupňuje do našeho světa. Je otázkou, zda 

by Lévinas nechtěl říci něco podobného, neboť v ostatních případech, kdy matérii 

popisuje, se mermomocí snaží poukázat na její jinakost. Na jinakost natolik jinou, 

že se vymyká všemu, s čím se ve světě setkáváme, a proto pro ni vymezuje místo 

mimo náš svět, respektive před ním, což bude ještě objasněno později. Faktem 

zůstává, že když popisuje její časový charakter, nezdá se, že by to byla přítomnost 

z jiného časového řádu, jako u Lyotarda, neboť Lévinasova naléhavá přítomnost 

materiality není ničím prostředkována, a tudíž ji můžeme naslouchat ihned. Zdá se, 

 
56 Existence a ten, kdo existuje, str. 47–48. 
57 Tamtéž, str. 53. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno o vztahu matérie a hmoty u Lyotarda, se zde 
řečené dokonce ani nejeví jako příliš velká metafora, jak se na první pohled zdá. Spíše se jedná o 
připodobnění k jevu, který je nám srozumitelný.  
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že absolutní jinakost u Lévinase postrádá tuto časovou dimenzi, kterou naopak 

nabývá matérie Lyotarda.  

Oč víc se nám může zdát, že Lévinas jen navazuje, na to, co před ním již 

napsal Heidegger, o to víc se sám vůči němu vymezuje. Stejně jako koncept „ono 

je“ není totéž jako „ono se“, tak i pociťovaná hrůza onoho neosobního bytí není 

totéž jako zakoušení strachu ze smrti. „Hrůza v žádném případě není úzkostí ze 

smrti“58, ohrazuje se výslovně Lévinas. Oč tedy jde? Podle Lévinase nejde o strach 

ze smrti, jako spíš o nemožnost smrti. „Při hrůze je subjekt zbaven právě 

subjektivity, své schopnosti soukromé existence. Je odosobněn. (…) Je participací 

na ono je. (…) Je to, lze-li to tak říci, nemožnost smrti, univerzálnost existence až 

do jejího znicotnění.“59 Smrt není pro Lévinase, tak jako pro Heideggera, poslední 

možností člověka určující jeho horizont, smrt vůbec není pro člověka možností, 

smrt je vně jeho horizontu možností. Heidegger chápe smrt jako možnost ve 

význačném smyslu, nejedná se tedy o stejnou možnost jako zajít si na procházku, 

„blížící se bouřka, plánovaná přestavba domu“60 atd., smrt je možnost tu již nebýt, 

a proto se týká našeho ‚moci být‘ vůbec, je to možnost „nejvlastnější bezevztažná, 

nepředstižná“61. Nicméně i výlučné postavení mezi ostatními možnostmi pro 

Lévinase dostatečně nevystihuje jinakost této možnosti. „Pro Lévinase nicota 

chápaná jako ‚ne-bytí‘ či smrt není možností, jak uniknout z bytí, neboť taková 

nicota je mimo bytí a nelze se k ní žádným způsobem vztáhnout.“62 A tak tato hrůza 

není strachem ze smrti, nýbrž strachem být, vzít na sebe břímě bytí a převzít 

zodpovědnost, neboť: „Strach z nicoty je pouze měřítkem našeho zapletení do bytí. 

Nikoli na základě své konečnosti, nýbrž sama v sobě skrývá existence tragiku, 

kterou smrt nemůže vyřešit.“63 Ještě lépe je rozumět Lévinasovu vzdoru vůči 

Heideggerovi z následující pasáže: 

„Boj o existenci však nedovoluje uchopit vztah existujícího k jeho existování 

v té hloubce, jež nás zajímá. Bereme-li ho na úrovni ekonomického času, kde o něm 

obvykle uvažujeme, jeví se jako boj o budoucnost, jako starost bytosti o své trvání 

 
58 Tamtéž, str. 50. 
59 Tamtéž, str. 50-51.  
60 Bytí a čas, str. 286. 
61 Tamtéž, str. 287. 
62 BÝMOVÁ, Zuzana. Psaní jinakosti: Na pomezí myšlení Emmanuela Lévinase a Maurice 
Blanchota. SIKORA, Ondřej a Jakub SIROVÁTKA, ed. Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH, 
2019, s. 206-228. Mathésis (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-268-4.str. 209. 
63 Existence a ten, kdo existuje, str. 17. 
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a o své uchopování. Boj už existující bytosti o pokračování této existence, a nikoli 

věčné rození pojímané jako odlišná činnost, kterou se existence zmocňuje svého 

existování nezávisle na každé technice uchování.“64 

Zmocnit se své existence, nikoli jen bojovat o její pokračování. Lévinasův 

apel se zdá být ještě původnější než ten Heideggerův. 

Zmíněné vymezení se vůči Heideggerovi je zároveň bod, v němž se Lévinas 

konceptuálně rozchází i s Lyotardem, neboť Lyotard se svou interpretací blíží právě 

Heideggerovu strachu ze smrti, jak bylo vyloženo dříve, respektive úzkosti, v níž 

se naše bytí obnažuje a ukazuje zejména jako „bytí k smrti“. Lyotardova umělecká 

matérie v nás vyvolává úzkost, neboť máme strach o pokračování aisthese, ale i o 

pokračování své vlastní existence, jelikož by byla v ohrožení, kdyby došlo ke 

znecitlivění.  

Jakým způsobem souvisí toto neosobní bytí s estetickou zkušeností, o níž 

především jde v této práci, bude ozřejměno na následujících řádcích. „Ono je“ je 

všudypřítomné, je to „anonymní proud bytí“, který „přepadá a zaplavuje každý 

subjekt, každou osobu nebo věc“65. Zároveň jsem již zmínila, že v rámci estetické 

zkušenosti dochází k setkání s jakousi materialitou, že tato matérie je jakoby 

na pozadí uměleckého díla a je právě tím, co má moc s námi jaksi pohnout, vyvolat 

v nás nějaké pocity, je tím, co umělec uchopuje a zpracovává do nějaké formy. 

Podle Lévinase je možné právě tuto materialitu a neosobní bytí „ono je“ ztotožnit: 

„hmota je sama skutečnost ono je.“66 Toto je poměrně značný rozdíl od Lyotardova 

pojetí aisthesis, neboť sám své matérii tak širokou platnost nepřisuzuje. Spíše než 

neosobní obecné bytí, jeho matérie připomíná pralátku67, z níž se formují jen a 

pouze umělecká díla.68 Lévinas konceptem „ono je“ postihuje široký záběr 

 
64 Tamtéž, str. 20.  
65 Tamtéž, str. 48. 
66 Tamtéž, str. 47. 
67 Tedy arché, která byla pro presokratiky prvotním principem vznikání věcí, ať už si za ni 
dosazovali vzduch, vodu nebo apeiron, který se jakožto bezmezno jeví být Lyotardově umělecké 
matérii poměrně blízký.  
68 V poznámce č. 51 jsem uvedla, že spojovat matérii s bytím možná není ani podle Lyotarda zcela 
zcestné, nicméně výslovně tak nečiní. V citované pasáži Lyotard popisuje, jak byl Paul Cézanne 
čímsi zasažen při pohledu na horu Sainte Victoire a musel tento útok přenést na plátno. To, co ho 
zasáhlo („chcete-li, říkejte bytí, Kant mluvil o ‚X vůbec‘“), se však nejeví jako jakési čisté neosobní 
bytí, nýbrž nanejvýš jako dílčí projev bytí, jako provedení gesta matérie, která má možná s bytím 
leccos společného, ale není s ním totožná. Zmínka o Kantovi otevírá interpretaci spíše směrem 
k bytnosti věci, k níž jinak nemáme přístup.  
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skutečnosti. „Temnota je sama hra existence, která by se odehrávala, i kdyby tu nic 

nebylo. Pojem ‚ono je‘ zavádíme právě pro vyjádření této paradoxní situace.“69 

3.2 „Ono je“ a Maurice Blanchot  

Již jsem zmínila, že se Lévinas nezdráhá užívat poněkud poetičtějšího 

slovníku70, ale aby podpořil svá tvrzení, dokonce se neváhá odkazovat na literární 

díla – nikoli jako na aplikace svých tezí, užívá jich jako zcela relevantních zdrojů. 

A tak pasáže, v nichž objasňuje zkušenost hrůzy, jsou protkány citacemi ze 

Shakespeara či Racina, jejichž hrdinové se potýkají přesně s takovým děsem a 

hrůzou. Za pozoruhodnější ovšem považuji jistou poznámku pod čarou71, v níž 

odkazuje na Maurice Blanchota a jeho Temného Tomáše, který prý velice dobře 

vystihl skutečnost neosobního bytí. Slovy Lévinase: „Přítomnost nepřítomného, 

noc, rozpuštění subjektu v noci, hrůza z bytí, návrat bytí do lůna všech negativních 

pohybů, skutečnost neskutečného jsou zde obdivuhodně popsány.“ Ráda bych se 

tedy na chvíli zastavila právě u tohoto textu, na který Lévinas sám upozorňuje. 

Neboť bude jistě přínosné se pro účely tohoto zkoumání podívat na zdroj 

Lévinasovy inspirace, zvláště soudí-li o něm, že je dobrým příkladem popisu 

neosobního bytí.   

Temný Tomáš je dílo velice těžko uchopitelné, nachází se na pomezí 

literatury a filosofie, slovní spojení „ontologická fikce“ z anotace k českému 

překladu knihy je nakonec asi nejvýstižnější charakteristikou, kterou je možné o 

tomto vskutku temném díle podat. Pro větší přiblížení toho, s čím zde máme čest, 

ocituji slova Ondřeje Sýkory z jeho článku pro internetový časopis A2, kde píše, že 

„[kniha] je výsledkem samých redukcí: objevují se v ní pouze dvě jasné postavy 

(Tomáš a Anna), které metamorfují podle jednoho zákona (smrti); kontury známého 

světa jsou načrtnuty minimalisticky (moře, břeh, jeskyně, les, dům, pokoj); a celá 

kniha je vedena řečí, jež se nemůže vyvázat ze zajetí a posedlosti svou ‚nocí‘.“72 

Tato noc je samozřejmě oním anonymním bytím, s nímž se dle Lévinase mimo jiné 

setkáváme v aisthesis. Jak konkrétně vypadá Blanchotovo vyjádření zmíněné 

skutečnosti se ukáže na následujících popisech:   

 
69 Existence a ten, kdo existuje, str. 53. 
70 Což má konec konců s Lyotardem společné. 
71 Tamtéž, str. 52. 
72 SÝKORA, Ondřej. „V noci nerozluční: Maurice Blanchot a jeho Temný Tomáš.“ In A2. 2015, (20). 
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Především si všiml toho, že mu stále ještě slouží jeho tělo, zvláště oči; to, na co 

hleděl, přestože neviděl nic, ho posléze uvádělo do spojení s hmotou noci, z níž měl 

neurčitý dojem, jako by byla jím samým, a do níž se nořil. (…) Mimo něj se 

nacházelo něco, co se podobalo jeho vlastnímu myšlení a čeho by se mohl dotknout 

pohledem či dlaní. Odporné blouznění. Záhy se mu tato noc zdála ponuřejší a 

děsivější než kterákoli jiná. (…) Byla to sama noc. (…) Neviděl nic a bez jakékoli 

sklíčenosti přetvářel tuto absenci vidění v kulminační bod svého pohledu. (…) Jeho 

vlastní pohled do něj vstupoval ve formě obrazu, v okamžiku, kdy byl tento pohled 

považován za smrt veškerého obrazu.73  

Tomáš se noří do noci, a přestože má oči otevřené, nic nevidí, vidí tmu, která 

jej pohlcuje, až se stává její součástí nebo snad i tma se stává součástí Tomáše, 

protože hranice mezi subjektem a objektem se stírá. Těžko bychom popisy těchto 

událostí spojovali přímo se zakoušením aisthesis, neboť Tomáš ani Anna nejsou 

diváky či posluchači uměleckého díla. Přesto Blanchot v textu plném neustálých 

metamorfóz a mystifikací zachycuje neosobní bytí v celé jeho šíři a takové, jaké je 

při našem setkání s ním v aisthesi. Lze si tedy představit, že se noříme do podobné 

noci, když se v rámci estetické zkušenosti setkáváme s neosobním bytí. Co je však 

dlouze popisováno a zdá se jako časově náročný děj, odehraje se v 

nepostřehnutelném okamžiku.  

Zuzana Býmová se v textu Psaní jinakosti věnuje tématu neosobního bytí u 

Lévinase a Blanchota a problematizuje jejich filosofickou spřízněnost. Předmětem 

jejího zkoumání je jednak najít společné body, ale zejména poukázat na odlišnosti 

jejich pojetí anonymního bytí, které podle ní ústí k závěru, že koncepce rozhodně 

nejsou totožné. Zásadní rozdíl nachází Býmová právě v tom, v čem se oba 

domnívali, že jsou zajedno. Když tedy Lévinas odkazuje na Temného Tomáše, má 

se na pozoru a klade si otázku, zda opravdu Blanchotovy popisy vyjadřují 

Lévinasovy myšlenky. Své zkoumání provádí v kontextu celého myšlenkového 

vývoje Lévinase i Blanchota, což v případě Lévinase znamená poměrně zásadní 

obrat od jeho raného spisu, z něhož zejména v této práci čerpám. A tak tím 

nejzásadnějším rozdílem, k němuž Býmová dospívá, je fakt, že zatímco Lévinas 

nachází z temnoty neosobního bytí východisko ve formě Druhého a samotné 

anonymní bytí pro něj již není tak podstatné, pro Blanchota je stále ústředním 

 
73 BLANCHOT, Maurice. Temný Tomáš. V Praze: Rubato, 2014. Próza (Rubato). str. 16, 17. 
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tématem i v jeho dalších dílech a žádný únik či alternativu k tomuto konceptu 

nenabízí.74 U obou myslitelů však „nicota odkrývá anonymní bytí jakožto 

nemožnost absolutní nicoty, jakožto nemožnost ne-bytí, jakožto nemožnost 

smrti“75, hodnotí Býmová. A tak se vzájemná spřízněnost autorů nezdá být 

minimálně v těchto dvou textech (Existence a ten kdo existuje a Temný Tomáš) 

domnělou, naopak Lévinasův text může čtenářům Temného Tomáše leccos osvětlit 

a stejně tak Temný Tomáš může napomoci lepšímu nahlédnutí Lévinasovým 

myšlenkám, což jsem se pokusila ukázat na citovaných pasážích výše.  

3.3 Charakter estetické zkušenosti  

Mohlo by se zdát, že tato temnota skutečnost zatemňuje, znemožňuje její 

uchopení a jejím úkolem je klamat nás. Opak je však pravdou, a tak umělecké dílo, 

v němž promlouvá bytí jako nesrozumitelné šumění či šepot, má moc osvětlovat to, 

co ztvárňuje. Čím více je věc zdánlivě zahalena uměleckým vyjádřením, čím více 

neosobního bytí si umělec vypůjčil pro vytvoření svého uměleckého díla, tím více 

se odkrývá ze samotné podstaty věci. Umělecké dílo má tak poměrně specifické 

postavení. Lévinas ho charakterizuje pomocí pojmu „exotismus“. Ztvárňovaná věc 

je vytržena ze světa a uměleckou interpretací vzdalována ze svého původního 

prostředí, přesto je však stále toutéž interpretací osvětlována díky styku s 

„anonymním proudem bytí“. „Umělecké dílo zároveň napodobuje přírodu a 

vzdaluje se od ní tak dalece, jak je to jen možné. (…) Smyslové kvality, které 

ustavují předmět, zároveň nevedou k žádnému předmětu a jsou o sobě…“76  

Exotismus estetické události Lévinas ukazuje na příkladu malířství. 

Představme si třeba obraz znázorňující horskou krajinu. Malíř mohl krajinu malovat 

na místě, odkud se mu naskytl onen fascinující pohled, který ho pudil 

k uměleckému ztvárnění, krajina na obraze tedy mohla mít skutečnou předlohu. 

Zachycena malířem na plátně je však vytržena ze světa a nalézá se mimo něj. 

Estetická událost rozkládá námi známou strukturu světa a nechává vyvstat 

anonymní bytí. To zároveň také znamená, že podstatné na estetické události není 

 
74 Býmová také jako odlišnost mezi Lévinasovým a Blanchotovým chápáním anonymního bytí 
uvádí, že zatímco u Blanchota je nicota zakoušena v literatuře, u Lévinase to je při bdění. Bdění je 
jistě zásadní pro Lévinasův koncept „ono je“, domnívám se však, že pozorné čtení textu Existence 
a ten, kdo existuje nabízí i další momenty, kdy je možné se s anonymním bytím setkat – tedy i při 
aisthesis. Nepokládám tak tento uvedený rozdíl za podstatný, přestože Blanchot nehovoří o 
uměleckých dílech obecně, ale věnuje se zejména literatuře.  
75 Psaní jinakosti, str. 213. 
76 Existence a ten, kdo existuje, str. 44. 
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onen znázorňovaný předmět, jeho vjem, nýbrž čistý počitek ještě nepřevedený na 

vjem. Vnímat předmět a vytvářet si vjemy určitých jeho kvalit je již jakousi 

nadstavbou, která se však míjí s podstatou estetické události. To, co zakoušíme 

v rámci aisthese, je pouhé čití kvalit od předmětu oddělených, nebo spíše 

osvobozených. „Aisthesis (…) je skutečností ‚čití jako čití‘“77, jak výstižně hodnotí 

Ševčík. A aby Lévinas zdůraznil o jak výraznou změnu perspektivy oproti běžnému 

vnímání se jedná, říká také například, že „malířství je boj s viděním“78. Lépe než 

na vizuálním uměleckém díle je však exotismus patrný u uměleckého díla 

zvukového. Hudbu vnímáme přirozeně jako oddělenou od předmětu, z něhož zvuk 

vychází. Proto se o hudebnosti dá říct, že je charakterem všech umění, že smyslové 

kvality všech umění existují po jejím způsobu.79 

 Podle Miloše Ševčíka je tento exotický charakter uměleckého díla u 

Lévinase vymezením se vůči fenomenologickému chápání umění. Zejména 

vizuální díla svádí k tomu rozumět jim jako reprezentacím skutečného, obrazu se 

pak rozumí jako jakémusi oknu do světa reprezentovaného. Fenomenologové se tak 

dopouští nepřípustného redukcionismu. Lévinas však umělecké dílo tímto 

způsobem pojímat nechce, podle něj není umění jiným světem za tím naším, umění 

se nachází prostě mimo svět a vymyká se jeho struktuře jakožto celku předmětů, 

k nimž míří intence subjektu. Jan Bierhanzl v tomto smyslu hovoří o umění jako o 

„oblast[i] před bytím-na-světě, oblast[i], která absolutně uniká uchopení tím, kdo 

existuje“80, když píše o konceptu materiality u Lévinase. Exotismus uměleckého 

díla je třeba myslet tak odlišně, jak je to jen možné, a proto nestačí vypořádat se 

s ním tím, že jej vykážeme z našeho světa do světa jiného, kde bychom mohli být 

sváděni zacházet s ním analogicky jako s předměty našeho světa. Jedině postavit 

umění mimo svět (či před něj) je dostatečným vyjádřením jeho exotičnosti.  

 Podobně jako Lyotard je Lévinas připraven na námitky kritiků tkvějících 

v rozdílu mezi moderním a klasickým uměním: Docela dobře je možné napasovat 

takovou metafyzickou teorii na abstraktní obrazy Jacksona Pollocka či hudbu Johna 

Cage, ale co takhle s klasickými kusy Michelangelovými? Odpověď na tuto otázku 

 
77 Aisthesis, str. 22.  
78 Existence a ten, kdo existuje, str. 44. 
79 Aisthesis, str. 25. 
80 BIERHANZL, Jan. Exotismus umění: skutečnost bez světa. Raný Levinas. Ostium: Internetový 
časopis pre humanitné vedy [online]. 2009, 5(3) [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: 
https://ostium.sk/language/sk/exotismus-umeni-skutecnost-bez-sveta-rany-levinas/ 

https://ostium.sk/language/sk/exotismus-umeni-skutecnost-bez-sveta-rany-levinas/
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je u obou myslitelů podobná. Ačkoliv rozdíly mezi díly těchto umělců jsou jistě 

patrné, nejsou zásadní pro estetickou zkušenost: klasické umění je primárně 

založené na reprezentaci, zatímco moderní díla se snaží minimalizovat vztah 

k předmětu – jsou důslednější ve svém exotismu. I klasická díla jsou tedy záležitostí 

vyvstání čistého čití, neboť míra exotismu není zásadní. 

Stejný přístup jako Lyotard má Lévinas také ke vztahu umělce a jeho díla – 

umělec hraje roli zprostředkovatele, kterého materialita osloví, aby ji dal určitou 

formu. Daný plod je spíše než plodem autora plodem umění. Z jistého úhlu pohledu 

se však dá říct, že umělecké dílo je vyjádřením umělcovým, a sice tak, že rukopis 

formování matérie je u každého umělce jiný, proto i unikátní. Materialita umělce 

vzývá k oslovení a potud je tvorba aktem pasivity, avšak jakmile se umělec 

materiality chopí, je již na něm, na jeho schopnostech a tvůrčím duchu, jak ji 

zpracuje. Ježto lze daný rukopis umělce pozorovat napříč jeho tvorbou, hovoří 

Lévinas o tzv. světu umělce, v němž je jako v celku vyjádřena jeho duše: 

„Nezávisle na této duši předmětů, vyjadřuje umělecké dílo ve svém celku to, co se 

nazývá svět umělce. Existuje svět Delacroixův, tak jako existuje svět Victora 

Huga.“81 A dále Lévinas navazuje: „umělecká skutečnost je prostředkem vyjádření 

určité duše. Sympatií s touto duší předmětů nebo umělce se exotismus díla 

začleňuje do našeho světa.“82 Klademe-li si tedy otázku, jak je vůbec možný styk 

s něčím, co je charakteristické naprostou exotičností, jak vysvětlit, že se 

s uměleckými díly setkáváme, pozorujeme je a posloucháme, zkrátka se jimi 

necháváme zasáhnout, pak na tomto místě nejspíš můžeme nalézt odpověď: je to 

díky umělcově duši, která na uměleckém díle zanechává svou stopu. Naše duše se 

pak má čeho chopit, protože s duší může sympatizovat. A takto se nám umění stává 

přístupné i přes svou absolutní odlišnost.  

Je zajímavé, že Lyotard řeší podobný problém jako Lévinas, nicméně 

nachází zcela jiné řešení. Oba pokládají matérii za natolik odlišnou, že se vymyká 

všemu, s čím se ve světě setkáváme, a proto se s ní nemůžeme setkávat přímo (viz 

charakteristiky jako exotismus či „časo-prostoro-matérie“). Lévinas přiznává 

význačnou roli umělcům, kteří jsou nadáni porozuměním matérii a v rámci své 

umělecké činnosti nechávají na díle stopu své duše, která dílo se svou exotickou 

 
81 Existence a ten, kdo existuje, str. 46. 
82 Tamtéž. 
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materialitou činí srozumitelným pro ostatní. Podle Lyotarda není role umělce 

význačná a tkví pouze v tom, že má patřičné schopnosti zformovat uměleckou 

matérii a provést umělecké gesto. To, co prostředkuje matérii do našeho jazyka, je 

však právě gesto, díky gestu je nám matérie přístupná. Jistě lze namítnout, že gesto 

provádí opět umělec, a proto je jeho role výsadní. Nicméně dílo nás neosloví díky 

tomu, že gesto provedla stejná bytost jako jsme my sami, bytost oduševnělá, ale 

proto, že gesto samotné má moc nás oslovit. Lyotard sice také nachází 

v uměleckých dílech stopy jejich autorů – vlastní rukopis rozpoznatelný napříč 

jejich tvorbou, nicméně tyto stopy jsou spíše přidanou hodnotou než nutnou 

podmínkou, abychom byli dílem pohnuti.  

Nakonec se ještě pokusím zasadit Lévinasovu koncepci estetické zkušenosti 

do širšího kontextu jeho myšlení, neboť se domnívám, že v opačném případě by 

mohlo dojít k neporozumění. Již jsem zmínila, že pro Lyotarda je téma estetické 

zkušenosti poněkud zásadnější než pro Lévinase, protože je pro něj tématem 

samostatným, k jehož promýšlení se opětovně vrací. Lévinas se estetické 

zkušenosti věnuje na pár stránkách svého raného textu, ale zbytku jeho díla 

dominuje jiné téma. Estetická zkušenost je pro něj ve výsledku jen dalším 

momentem, kdy lze spatřit důležitost role Druhého, což je stěžejní motiv jeho 

myšlení. Zuzana Býmová tuto skutečnost shrnuje následovně: „‘Il y a‘ tak přestává 

být ústředním tématem Lévinasových pozdějších spisů, přestože zůstává 

zakládající zkušeností, která nechává vyvstat touhu po vymknutí se z bytí, touhu po 

zaslechnutí hlasu Druhého za hranicemi bytí.“83 Estetická zkušenost je možností 

zakusit neosobní bytí, stejně jako je tomu při lenosti, únavě či při nespavosti. 

Nicméně pro Lévinase ztrácí neosobní bytí tu nejpodstatnější roli a odvrací od něj 

svou pozornost, neboť „filosofie by se podle Lévinase neměla zpovídat neosobnímu 

logu, ani neosobnímu bytí, ale Druhému“84. V situaci, kdy jsme zahlceni temnou 

nocí a ocitáme se osamoceni v hrůze pramenící z neosobního bytí, jsme příliš 

zaujati svým bytím. Je potřeba se však z této zainteresovanosti vymanit a 

naslouchat touze po nekonečnu. „Vztah k Druhému je možností, jak být jinak než 

zainteresovaný na bytí, jak navázat transcendentní, metafyzický vztah k Druhému, 

jenž je ode mě ve své jinakosti nekonečně vzdálen.“85 Lévinas tak nachází ze 

 
83 Psaní jinakosti, str. 209. 
84 Tamtéž, str. 209. 
85 Tamtéž, str.220. 
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situovanosti vůči neosobnímu bytí východisko, a tím je právě navázání vztahu 

s Druhým. 

Umělecké dílo nám tedy nedává jen možnost vůbec se setkat se samotným 

bytím, které je nám v uzavřenosti do každodenní rutiny našeho života obvykle 

nedostupné. Umožňuje nám nahlédnout problematiku ještě podstatnější, kterou 

spatříme jen tváří v tvář Druhému, což je ovšem od samotného zakoušení estetické 

zkušenosti ještě notný kus cesty.  
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4. Shrnutí 

Pod hlavičkami uvedených dvou hlavních kapitol jsem se pokusila předvést, 

jakým způsobem rozumí estetické zkušenosti významní francouzští filosofové 

Jean-François Lyotard a Emmanuel Lévinas. Ač si oba zasloužili místo v dějinách 

filosofie z jiných důvodů, než jsou jejich myšlenky o estetických tématech, 

neznamená to, že by nebyly dostatečně zajímavé či propracované. Jejich koncepce 

vykazují do očí bijící podobnosti (je až s podivem, že na sebe vzájemně neodkazují, 

respektive Lyotard na Lévinase, vzhledem k tomu že Lévinas se tématem po 

sepsání svého raného textu už příliš nezaobíral), i přesto jsou však obě originální a 

rozhodně ne zaměnitelné. Dílčí podobné i rozdílné rysy již byly naznačeny v rámci 

podrobného zkoumání jednotlivých témat, nyní se pokusím o jejich shrnutí 

v systematický závěr.  

Zkušenost, která je centrálním tématem této práce, je aisthesis, tedy 

zkušenost estetická, při níž hrají zásadní roli smysly. Vnímání estetických kvalit 

prochází skrze ně a je to natolik určující, že následné rozumové uchopení není 

podstatné, ba naopak je i scestné, neboť odvádí pozornost od toho, co se událo 

v mezích smyslovosti. Prvním podstatným společným momentem obou koncepcí 

je tedy důraz na smyslovost této zkušenosti. K tomu se hned váže další bod, a sice 

charakter této zkušenosti jakožto události, neboť podstatné je to, že došlo k zasažení 

našich smyslů a následně k vyvolání patřičné emoce, na rozdíl od toho, co se stalo 

či co emoci zapříčinilo. Snažím-li se estetickou zkušenost popsat v její celistvosti, 

jistě se neobejdu i bez toho určit, co je příčinou této afekce, nicméně pro zkušenost 

jako takovou nejsou tyto analýzy podstatné. Tato zkušenost tkví v první řadě čistě 

v moci uměleckého díla emotivně nás zasáhnout. Oba filosofové se shodují i v tom, 

co stojí za touto mocí umění, čím to, že některé předměty na rozdíl od jiných s námi 

takzvaně něco dělají, čím to, že námi dovedou pohnout. Příčinou je specifický druh 

materiality, s níž jsou umělecká díla spojena. Nelze říci, že se v nich tato matérie/ 

materialita nachází, či že jsou z ní vytvořeny. Umělecká matérie se příčí jakémukoli 

zachycení, je beztvará, nehybná, neforemná, je něčím, co je nic, je antihmotou. V 

uměleckých dílech je zpřítomňována a je to tedy její přítomnost, která činí tato díla 

uměleckými. Musí být zpřítomňována, neboť není přítomna, není přítomna v našem 

světě, je z odlišného časoprostoru, kde je vše čistou přítomností. 
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Potud se dá říci, že jsou Lyotard i Lévinas zajedno, zmíněny však byly ty 

nejobecnější a nejzákladnější rysy estetické zkušenosti. Shodují se sice ještě i na 

tom, že matérie musí být něčím prostředkována, něco ji musí umět zpřítomnit, aby 

nám byla přístupná, řešení zde již ale poskytují každý jiné. Lyotard vymýšlí 

koncepci uměleckého gesta, kterým o sobě matérie dává vědět. Ať už je adresátem 

umělec, který je gestu otevřen a naslouchá mu, aby následně sám provedl umělecké 

gesto a pokusil se dát formu tomu, čím byl osloven a zasažen, aby odpověděl na 

gesto předchozí, či ať je adresátem divák nebo posluchač pasivně vyčkávající na 

aisthesi, moc uměleckého díla nás zkrátka zasahuje tímto gestem. Lévinas nic 

podobného nekonstruuje, jako prostředník k matérii mu dostatečně poslouží umělec 

sám, který činí přístupnou uměleckou matérii díky stopě své duše, kterou zanechává 

na díle při jeho vytváření. Lévinas tak také klade na umělce poněkud větší důraz 

než Lyotard, neboť ten jeho roli snižuje natolik, jak je to jen možné. V podstatě mu 

přiznává jen rozvinutější schopnosti pro formování matérie a možná větší 

otevřenost vůči uměleckému gestu oproti ostatním lidem, nicméně v hlavní roli je 

matérie, která má celou událost pod svou kontrolou. U Lévinase je znát potřeba 

přece jen umělce trochu vyzdvihnout a neumenšovat jeho roli, proto ta stopa 

umělcovy duše v díle, nicméně s Lyotardem by souhlasil, že to není umělec sám, 

kterého je třeba za dílo adorovat, neboť událost nemá ve své moci.  

Obě koncepce mají ještě další pointu, než že je jakási nemateriální matérie 

na pozadí uměleckých děl. Zaměříme-li pohled na tuto matérii a její vlastnosti, 

které jsme schopni artikulovat, můžeme o ní říct zejména to, že jest, a sice jako stále 

přítomná, nezachytitelná, neforemná, němá, šedá, neutrální, je tolik odlišná od 

všeho, s čím se ve světě setkáváme, jak si jen dovedeme představit, až musíme 

zhodnotit, že má velice blízko k nebytí, tak blízko, jak jen něco jsoucího může mít. 

Podle Lévinase je matérie vysloveně totožná s neosobním bytím. Toto neosobní 

bytí však není jakýmsi negativním obsahem, respektive jak sám říká, „později se 

může jevit jako nějaký obsah“, nicméně „původně je neosobní událostí, a-

substantivem noci a ono je“.86 Událost zakoušení umělecké matérie nás vrhá do 

zcela jedinečného stavu, v němž jsme vytrženi ze samozřejmosti každodennosti a 

zasaženi hrůzou, neboť hrůza a úzkost je to, co v nás tato matérie primárně 

vyvolává. Právě řečené není v rozporu s tím, že umění v nás vyvolává i (a možná 

 
86 Existence a ten, kdo existuje, str. 53. 
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zejména) libé pocity, neboť tyto pocity, které si již uvědomujeme, jsou až 

výsledkem aisthese, která se vždy v první řadě odvíjí od tohoto ataku neosobní 

temnotou. Doposud si výklady Lévinase i Lyotarda opět vzájemně notují, nicméně 

záhy přichází poměrně zásadní rozluka. Neboť pátráme-li stále hlouběji po původu 

estetické zkušenosti, tážeme-li se, proč v nás matérie vyvolává úzkost, hrůzu a děs, 

podávají oba zcela odlišné řešení. Zatímco Lyotard v podstatě následuje 

Heideggera v jeho analýzách pobytu, Lévinas se vůči němu zásadně vymezuje a 

razí zcela jinou cestu. Lyotard spatřuje příčinu oné úzkosti ve strachu z nebytí, 

Lévinas naopak ve strachu být. Zatímco jednomu matérie zjevuje možnost nebýt, 

druhému odhaluje nemožnost nebýt. Příčiny tak odlišné, přesto následek je týž. Je 

to paradoxní a zdá se to být protimluvem, přesto však mé zkoumání vede právě 

k tomuto úsudku. Příčiny, které ve výsledku úzkosti přisoudíme, nezmění holý fakt, 

že došlo k afekci, k útoku na naše smysly a emoce. V tom tkví síla obou koncepcí 

a zároveň jejich společný jmenovatel. Zda se přikloníme na stranu Lévinase či 

Lyotarda v otázce po primární příčině je tak spíše druhotným problémem, který se 

odvíjí od toho, do jaké míry nás přesvědčují či jak jsou nám sympatičtí. Že 

estetickou zkušenost činí atak hrůzy, se však jeví jako nutný fakt.  

Co je nakonec pro estetickou zkušenost obou vybraných filosofů společné, 

ale zároveň se v tom i rozchází, je spojení estetiky a etiky. Na jedné straně, na straně 

Lyotarda, to je dluh a vznik povinnosti odpovídat na provedená umělecká gesta 

gesty dalšími, neboť naše potřeba pokusit se zachytit okamžik vyvstání umělecké 

matérie, která je v rozporu s bytostnou neuchopitelností matérie, nám nedává jinou 

možnost. Na druhé straně, Lévinasově, to je sebrání odvahy, možnost chopit se 

vlastního bytí, potažmo zbavit se zainteresovaného vztahu ke svému bytí a vydat se 

vstříc tváři Druhého.  
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5. Závěr 

V této práci jsem se pokusila vyložit problematiku estetické zkušenosti a 

popsat její původ. Emmanuel Lévinas i Jean-François Lyotard přišli s osobitým 

výkladem této zkušenosti. Postulují existenci nemateriální matérie a neosobního 

bytí, s nimiž se v rámci této zkušenosti setkáváme. Díky tomu se estetická zkušenost 

stává metafyzickou záležitostí, neboť v umění nejde primárně o ztvárňované 

artefakty, ale právě o zakoušení této specifické materiality. Umění má díky matérii 

moc nás zasáhnout. Zasahuje naše smysly, přepadá nás hrůzou a úzkostí. Jakákoliv 

zkušenost s uměním v sobě skrývá tento moment. A tak je již jasné, co znamená 

být pohnut uměleckým dílem: být atakován hrůzou materiality. 
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