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Anotace: Práce si všímá fenoménu smrti z hlediska možnosti dvou proti1ehlých forem 

vědomí, heterogenního a homogenního. Ukazuje, že se změnou konkrétního sebechápání 

vědomí se mění výrazně i prožívání vlastní smrti. Práce představuje smrt jako komplexní 

mnohovrstevný fenomén, čímž ukazuje, že smrt není prostý fakt, který by nám byl jako jistota 

dán, nýbrž že vlastní smrt musíme vyhlížet v každodenním etickém životě. Jako základní 

způsoby tohoto vyhlížení jsou v práci představeny nemožnost smrti, popírání smrti, setkání se 

se smrtí v podobě erotického vytržení, rodičovství a snění. 

Annotation: This diploma thesis is focused on the phenomenon of death from the viewpoint 

of the possibHty of two opposite forms of consciousness, homogeneity and heterogeneity. It 

demonstrates that the experience of proper death is strongly a1temated with the alteration of 

individual self-consciousness. The thesis is representing death as a complex multistratified 

phenomenon, thereby it shows that death is not a simple fact which is given to us as certitude 

and points out that we must look out for the proper death in everyday ethical Hfe. As the 

e1ementary forms of this looking the author presents the impossibi1ity of death, denying of 

death or encounter with death in forms of erotic ecstasy, parenthood and dreaming. 
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, 
1.0 Uvoď 

Každého z nás čeká v životě "to něco divného". Zdráhám se "toto něco" pojmenovat 

pomocí nějakého všeobecného, leč již gramaticky konkrétního substantiva jako "věc" či užít 

jinou konkrétní jazykovou fonnu, neboť ještě nevíme nic o tomto fenoménu, ani zda-li jej 

můžeme nazývat fenomén l
. Obvykle ovšem to, co zde chci zkoumat, pojmenováváme jako 

"smrt". 

1.1 Předběžná metodologická rozvaha 

Přistupujeme-li ke zkoumání fenoménu smrti zakoušenému umírajícím vědomím2, můžeme 

se setkat s jednou častou počáteční námitkou: Mnoho lidí má za to, že smrt není možno 

zkoumat, protože se "odtamtud" nikdo nevrátil. Proto je pro ně uvažování o smrti jen 

prázdnými slovy, která nemají žádný význam, je to nejvýš sled znaků v naší mysli, které se 
\ 

neopírají a nemohou opírat o zkušenost, ani žádnou jinou fonnu důkazu. 

Tato námitka, kterou jsem od mnoha lidí slyšel, když jsem s nimi o smrti rozmlouval, mě 

proto vede k potřebě hned na začátku ve stručnosti nastínit základní, velmi jednoduchou 

úvahu, na níž spočívá metoda mého zkoumání. Předpokládám totiž, že smrt je součástí 

života, že se smrtí se ve svém životě běžně setkáváme. Pokud tudíž nebudeme takovými 

agnostiky, kteří by popírali možnost cokoli tvrdit o životě či jej zkoumat, můžeme 

výpověďmi o životě, jehož je smrt součástí, vypovídat o samotné smrti. 

Na druhou stranu tento předpoklad smrti jako součásti života není samozřejmý. Můžeme 

z něj sice učinit výchozí možnost našeho zkoumání, nemůžeme jej však nechat v průběhu 

celé práce nedotázaný. Tento problém však není od ostatních otázek o smrti oddělen, a bude 

tudíž přirozeně řešen v souladu s rozborem našich primárních otázek. 

1 Viz níže předběžnou metodologickou rozvahu 

2 Již na počátku se dostáváme do jazykových obtíží. Nejvýstižnější by zde bylo použít výraz "mrtvé vědomí", 

které jediné by bylo oprávněno provádět fenomenologickou analýzu své smrti, ovšem na první pohled je cítit 

v takovém vyjádření kontradikce, která nás nutí užít výrazu co do skutečného smyslu méně vhodného, leč co do 

jazykového smyslu vhodnějšího. 
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1.2 Zaměření práce 

Práce se věnuje rozboru fenoménu smrti z pohledu umírajícího vědomí na základě 

metodologického přístupu uvedeného shora, všímá si tudíž různých možností forem vědomí 

ohraničených dvěma polohami existence vědomí - homogenního a heterogenního vědomí. 

Ukazuje, že s pojetím vědomí jako homogenního či heterogenního souvisí otázka možnosti 

smrti vůbec, otázka přicházení smrti k člověku. Na tomto základě můžeme dále 

předpokládat, že základní rozvrh sebeuchopujícího se vědomí, spočívající u mnoha lidí na 

nevědomé, tj. nedotázané, úrovni, ovlivňuje i další, kulturní celospolečenské fenomény 

související s přístupem ke smrti, se "zacházením" se smrtí, s prožíváním těch nejosobnějších 

a nejintimnějších vztahů určujících kvalitu lidského života, hloubku jeho prožívání, která se 

odráží v hloubce setkání se smrtí, jež, přistupuje-li kjednotlivému člověku, je vždy jeho ryze 

osobní, intimní zkušeností. 

Tato intimní zkušenost se však neodehrává jen v umírání "sebe sama", člověk je často 

mnohdy fatálněji konfrontován se smrtí, umírají-li jeho blízcí. 

Smrt tak klade na člověka ty nejosobnější nároky, a to ať už se k ní staví tváří čelem či 

nikoli, totiž ukázat, kým ve své nejvnitřnější podstatě člověk je. Smrt tak vnímavého člověka 

vede k otázce po poslední Pravdě. 
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2.0 Homogenní vědomí 

V následující části se budeme zabývat homogenním vědomím, jehož kvality budou 

objasněny na základě Descartových meditací o první filosofii3
• Abychom však mohli vymezit 

podstatné znaky vědomí vyplývající z Descartovy filosofie, budeme se muset nejprve 

věnovat otázce Descartova pojetí předmětnosti. Odlišným pochopením Descartova pojetí 

předmětnosti totiž můžeme dospět ke zcela odlišné interpretaci vztahu vědomí a předmětu, 

přičemž tato otázka je jedna z podstatných otázek majících vliv na vymezení vědomí 

samotného. 

2.1 Předmětnost v Descartově filosofii 

V této pasáži se budeme věnovat tzv. předmětnosti, čímž myslím výskytovost objektu 

v mém vědomí, příp. pro mé vědomí, resp. vztahu mého vědomí k předmětu. Tento vztah je 

totiž pro filosofující vědomí krajně nejistý, a objekt tak s myslí může vstupovat do rozličných 

vztahů, resp. vědomí se může dostávat na základě různého vnímání objektů jejího myšlení do 

různých poloh. 

Descartes, vycházeje z ideje nejvýše dokonalého Boha, zastává stanovisko, že není možné, 

abych se mýlil, vnímám-li něco jasně a rozlišeně. Byl by to totiž nejvýš vychytralý 

podvodník, který by způsoboval, že ačkoli něco vnímám nejvýše zřetelně, zcela se mýlím, a 

takovým podvodníkem Bůh rozhodně není.4 Omyl proto může vzniknout jedině tehdy, pokud 

se vůlí přikláním k něčemu, co jsem nenahlédnul dostatečně zřetelně. 

Mezi objekty, které takto zřetelně nahlédnout lze, počítá Descartes matematické objekty, a 

především geometrické vlastnosti jako rozlehlost do délky, šířky a hloubky a vlastnosti 

vycházející z prostorové konfigurace objektů majících účast na ideji rozlehlosti. Že mezi tyto 

3 Nemyslím zde jen Descartovo dílo Meditace o první filosofii, ale i Rozpravu o metodě a jiné. 

4 ,,Především totiž poznávám, že není možné, aby mne (Bůh) kdy klamal; v každém klamu či podvodu se totiž 

nachází nějaká nedokonalost; a byť možnost klamat vypadá jako značný doklad bystrosti či moci, vůlí klamat se 

osvědčuje špatnost či slabost, a tudíž k Bohu nepatří." Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, 

Praha 2003, str. 51. 
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objekty nepatří jen naše geometrické představy: ale i smyslové předměty našeho 

každodenního světa, dokládá Descartes svým známým příkladem o vosku5
• 

Tímto nahlédnutím se však ještě nedostáváme kjádru vztahu mezi myslí a objektem. Na 

základě doposud řečeného by totiž bylo také možno hájit strukturu vztahu nadřazenosti mysli 

nad objektem. Nejjasnější idea Boha by v takovém případě objasňovala mysl a mysl by toto 

světlo obrážela6 dále mimo sebe, a tím by vytvářela méně jasné objekty "okolního světa", 

které by však byly na mysli závislé v tom smyslu, že úměrně tomu, jak by mysl modifikovala 

světlo vycházející od Boha7
, měnila by zároveň svůj okolní svět. 

Descartes však přichází s jiným východiskem: i on si všímá, že nejsme schopni vždy 

všechny věci vidět jasně a rozlišeně, ba co víc, mnohdy není naše mysl schopna udržet jasné 

a rozlišené chápání věcí, které se nám dříve rozlišené zdály, resp. které jsme jako jasné a 

rozlišené pozna1i8• Znamená to, že v době, kdy naše mysl znovu nevidí danou věc jasně a 

5 Descartes se ve své Druhé meditaci ptá, co je tak jasného a rozlišeného na kusu vosku, který vnímá, když 

zprvu voní po medu a má tvar plástve, je tvrdý a chladný, avšak později vůně mizí, začíná mít vyšší teplotu a 

měkne, chuť se vytrácí. Co spojuje tyto dva stavy vosku? "Snad šlo o to, co teď myslím: že totiž vosk sám 

nebyl onou sladkostí medu, voňavostí květin, bělostí, tvarem ani zvukem, ale tělesem, které se mi před chvílí 

jevilo tak, a nyní jinak. Co precizně je však to, co si takto přestavuji? Dávejme pozor a uvidíme, co zbývá po 

vyřazení toho, co k vosku nepatří: jenom něco rozlehlého, poddajného a proměnlivého." Descartes, R.: 

Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 30. 

Descartes sice pokračuje i v pochybnosti o rozlišenosti rozlehlosti, zamýšlí se nad tím, zda-li mu i ona nepřijde 

neznámá a nezřetelná, docházeje k přesvědčení, že vosk sám je voskem tím, že jej chápe naše mysl, ve Třetí 

meditaci však pokračuje v linii úvah o rozlišenosti: " ... neboť prohlížím-li si je zevrubněji (tělesné věci) a 

vyšetřuji-li je jednotlivě tak, jakjsem včera vyšetřil ideu vosku, všímám si, že toho v nich jen pramálo vnímám 

jasně a rozlišeně: rozměry čili rozlehlost do délky, šířky a hloubky, tvar, který povstává ohraničením této 

rozlehlosti, polohu, kterou mezi sebou udržují různé tvary, a její změny." Descartes, R.: Meditace o první 

filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 43. Právě díky tomuto setrvání v linii chápání rozlehlosti jako 

rozlišenosti je Descartes vhodným příkladem, na kterém si můžeme osvětlit založení homogenního vědomí. 

Nejde zde totiž o Descarta, jde o to, že jsme všichni snadno nakloněni postupovat v myšlení směrem, kterým se 

Descartes vydal. Srov. také Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str.65. 

6 Jakoby ,,házela prasátka" na okolní svět. Srov. např. podobnou představu o této struktuře u lbn Gabirola, tak 

jakji představuje ve svém díle Fons Vitae. 

7 Tj. prováděla by interpretaci živé Boží přítomnosti, Božího světla. 

8 "Neboť ačkoli je má přirozenost taková, že dokud něco velmi jasně a rozlišeně vnímám, nemohu nevěřit, že je 

to pravda, zároveň je i taková, že nemohu upírat pohled mysli stále na tutéž věc, abych ji vnímal jasně, a 

vzpomínka na dříve vynesený soud se často vrací tehdy, když už nepozoruji důvody, proč jsem tak a tak soudil, 

takže lze snadno uvést důvody jiné, které by mne - kdybych pominul Boha - od toho názoru odklonily, a tak 
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rozlišeně, se můžeme v této věci znovu klamat? Můžeme znovu začít pochybovat o tom, jak 

se věci na světě mají? Podle Descarta taková pochybnost již není namístě. Pokud nahlédneme 

jednou nějakou věc jako jasnou a rozlišenou, v okamžiku, kdy naše mysl tohoto náhledu již 

není schopna, stačí nám si pouze připomenout, že jsme ji jako rozlišenou někdy v minulosti 

poznali, a tím ji přijmout jako neklamnou9
• Není dále nutné cokoli zpochybňovat. 

Právě tento myšlenkový pohyb je jádrem předmětnosti, na kterou chci poukázat. Postojem, 

"že již není dále co zpochybňovat", se vytváří do sebe uzavřený svět objektů, mající své 

vlastní zákonitosti a vzájemné vztahy nezávislé na mysli a její interpretaci. Mysl se ocitá 

v izolaci. Svět by pokračoval i v okamžiku, kdyby mysl již nebyla. 

Vraťme se však k Descartovu pojetí těla jako předmětnosti. Tělo je totiž mezičlánek mezi 

myslí a okolním světem. Vyjasnění pojetí tělesnosti proto uzavře naše zkoumání Descartovy 

předmětnosti, protože bude schopno položit uspokojivé základy pro následný výklad 

Descartova pojetí vědomílO• 

Descartes rozlišuje dvě vlastnosti, resp. schopnosti mysli: chápání a představování si. 

Rozdíl mezi nimi vysvětluje svou tradiční metodou spočívající v odkazování na vnímání 

matematických, resp. geometrických předmětů. Vnímá-li mysl jako svůj obsah trojúhelník, a 

vnímá-li jednotlivé prostorové vztahy mezi jednotlivými stranami trojúhelníku, vztahy mezi 

délkami stran a jeho jednotlivými úhly apod., pak se jedná o představování si. Představování 

si proto můžeme ztotožnit se zjevem objektu ve smyslu jeho rozprostraněnosti 11. Naopak 

chápání se neodehrává na bázi představování si, nýbrž jen na bázi čistého chápání mysli. 

Mysl tak může chápat ideu tisíciúhelníku, přesto však tisíciúhelník "nevidí", představa, 

pomocí které si symbolizuje tento mnohoúhelník, mohla by být přiřazena i jinému 

mnohoúhelníku 12. 

bych nikdy nemělo žádné věci pravdivé a jisté vědění, ale jen nepřesné a proměnlivé názory." Descartes, R.: 

Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 64. 

9 " ••• a byť bych už nepozoroval důvody, proč jsem soudil, že je to pravdivé, stačí si vzpomenout, že to pro mne 

bylo jasné a rozlišené, abych o tom měl pravdivé a jisté vědění a nebylo možné uvésti žádný opačný důvod, 

který by mě přiměl pochybovat." Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 64. 

10 mysli 

11 Připomínám, jak již bylo řečeno výše, že právě tuto vlastnost pokládá Descartes za klíčovou vlastnost 

prostorovosti, bez ní by patrně o prostoru nemohla být vůbec řeč. Srov. Descartes, R.: Meditace o první 

filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 30. 

12 Na rozdíl od trojúhelníku, jehož představu si jen těžko spletu s představou čtverce či jiného mnohoúhelníku. 
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V čistém chápání se mysl obrací jen sama k sobě, není tak nakonec schopna ani poznat 

vlastnosti chápaného tisíciúhelníku; tu může získat jen představováním si.13 

Aplikací teze, že co jasně a zřetelně mohu rozlišit, to také od sebe skutečně odlišené je, 

neboť je to v takovém případě odlišeno i u Boha, který jediný je původcem všech věcí,14 a 

tudíž i struktury odlišenosti věcí, přichází Descartes k závěru, že je jisté, že tělo se liší od 

mysli, že tělo je něco jiného než mysl. 15 

Ve spojení s tezí zmíněnou již výše, že jakmile jsem již jednou něco nahlédl jasně a 

rozlišeně, mohu si být jist, že tato věc je i ve chvíli, kdy si již neuvědomuji důvody, které mě 

vedly k tomu se na věc jako rozlišenou dívat, rozlišená jen na základě toho, že si vybavím, že 

už jsem ji jako rozlišenou dříve vnímal, vytváří se pojetí tělesnosti jako do sebe uzavřeného 

rozprostraněného objektu odlišného od mysli. Nově je tělo pojímáno jako shluk svalů a 

nervů, kostí a šlach, které tvoří celek spojený s myslí jen skrze nervy vedoucí do mozku. Ale 

ani mozek není přímá spojnice s myslí, je to jen nepatrná část mozku, mozečekl6 • Zde 

Descartova úvaha končí a spojení mysli s takto pojatým tělem již není dále řešeno. 

Lidské tělo získává autonomii a nadále začíná žít svým vlastním životem odlišným od 

života mysli. 

2.2 Mysl V Descartově pojetí 

V předchozí kapitole jsme si nastínili pojetí Descartovy předmětnosti a s ní spojené 

tělesnosti. Činili jsem tak v opačném pořadí, než jde směr Descartových úvah v Meditacích o 

první filosofii, kde ze všeho nejprve Descartes přistupuje ke zkoumání mysli. Představy o 

tělesnosti nastíněné v předchozí kapitole však dávají smysl, aniž bychom si zatím o mysli 

13 Srov. Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 66. 

14 a který neklame 

15 Srov. Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 70. Descartes sice připojuje 

zmínku o své dřívější pochybnosti, že i ve snu vnímá věci jasně a rozlišeně jako na něm nezávislé, i když obsah 

snu pokládá za produkt mysli, avšak záhy bez dalšího vysvětlení již znovu pokračuje v linii úvah, že k věcem 

světa přistupuje jako k něčemu od něj odlišnému, všechny části těchto věcí se k sobě mají stabilním logickým 

způsobem, a protože Bůh neklame, je založena jistota, že skutečně j sou tyto věci od mysli odlišné. 

16 ,,Dále pozoruji, že mysl není ovlivňována bezprostředně všemi částmi těla, nýbrž pouze mozkem, nebo 

dokonce pouze jeho jednou maličkou částí, totiž tou, v níž je takzvaný společný smysl - a ta, je-li rozvržena 

stejně, ukazuje mysli totéž, i když s ostatními částmi těla se to mezitím může mít různě, jak prokazuje bezpočet 

zkušeností, jež tu není třeba uvádět." Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 

77. 
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cokoli více řekli. To může poukazovat na to, že významově nosnou částí jeho úvah je 

tělesnostI 7 
• 

Svou úvahu, pomocí které se Descartes dobírá závěrů o mysli, začíná otázkou, co ve svém 

životě může považovat zajisté. Je na světě nějaké nebe, jsou kolem Descarta nějací lidé, není 

Descartes jen ve snu a vše se mu nezdá? Není náhodou bláznem, který domnívaje se, že je 

král, sedí v prachu a špíně? Nejsou všechny věci na světě produktem nějakého nejvýš 

mocného a lstivého podvodníka, který se snaží Descarta oklamat? 

Ať se však tento podvodník bude snažit klamat sebevíc, přece nikdy podle Descarta nebude 

moci způsobit, aby byl nic, pokud si myslí, že je něco. Proto výpověď "Já jsem, já existuji", 

bude vždy pravdivá, když bude pojata myslí. 

Na základě tohoto poznání je možno vyvodit i odpověď na otázku, co Descartes je. 

Všechny věci, které lze ve světě zkoumat, jsou zpochybnitelné, je možné se v nich mýlit, a 

jdou od Descarta odloučit. Jen jediná věc od něj odloučit nelze: myšlení. Descartes tak 

objevuje sám sebe jako věc myslící. 

V Rozpravě o metodě Descartes blíže rozvádí, co myšlení je. Je to jakékoli vědomí 

čehokoli: uvědomuje-li si, že dýchá, je toto uvědomění si dýchání myšlením. Vnímá-li chůzi, 

barvu, zvuky, ospalost, vše to je myšlení. 

Přesto ale vnímá odlišnost sebe jako věci myslící od všech ostatních věcí. Zatímco totiž 

nelze pochybovat, že je věcí myslící, myslí-li, nelze nepochybovat o všech ostatních věcech, 

čím jsOU.18 Mysl se proto musí odvrátit od všech ostatních věcí, chce-li vnímat sama sebe co 

nejrozlišeněji, a tím nejpravdivěji a nejjistěji. 

Mysl tak není ani oblohou, kterou vnímá, ani rukou, kterou vnímá jako součást svého těla, 

není ani mozkem, ani jeho sebenepatrnější částí, ani žádným jiným předmětem obsaženým ve 

světě. Spojitost s tělem však Descartem vysvětlena není. 19 

Naopak Descartes mezi tělem a myslí zakládá důležitý rozpor, který také významným 

způsobem určuje povahu mysli: zatímco tělo (a tělesné předměty vůbec) je vždy dělitelné, 

mysl je ze své podstaty nedělitelná, je vždy jen věcí myslící.20 Otázku po povaze tohoto ,jen" 

si položíme později. 

17 Zde srov. Heidegger, M.: Sem und Zeit, § 64. Zde sice Heidegger hovoří o Kantovi, ale celá struktura 

argumentu především skrytě napadá i Descarta ajeho vztah mezi myslí a tělem. 

18 Mysl sice může myslet libovolnou věc, přesto si ale nemůže být jistá, že se v ní nemýlí; to ale nic nemění na 

faktu, že myslí. 

19 Viz kapitolu 2.1 o předmětnosti. 

20 Srov. Descartes, R: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 76. 
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Přistoupíme-li ovšem skutečně na Descartovu tezi, že mysl je nedělitelná, budeme muset 

odsunout do světa pochybných, nejistých entit i psychické stavy, o kterých jinak běžně 

panuje domněnka, že k mysli patří. Psychické stavy se totiž také dají způsobem sobě 

vlastním dělit, a navíc ani v jejich případě nemůžeme chovat jistotu o jejich významu větší, 

než je jistota o významu tělesných věcí. Dokonce je můžeme označit za příčinu našich 

omylů, neboť jsou mnohdy ještě méně rozlišené než věci tělesné, jejichž důležitá a jistotu 

dávající vlastnost je rozlehlost. 

Descartes tak identifikuje sám sebe s čistým myšlením, s procesem čisté chápavosti sebe 

sama?l 

2.3 Homogenní vědomí 

Rozborem Descartova pojetí mysli jsme si charakterizovali základní vlastnosti vědomí, 

které v této práci budeme nazývat jako homogenní vědomí. 

Za základní vlastnost tohoto typu vědomí budeme pro účely této práce považovat jeho 

uzavřenost v sobě samém22 a radikální oddělenost od ostatních věcí. Čisté vědomí 

homogenního typu sebe samo chápe, ale všemu ostatnímu zůstává vzdáleno. Pokud nahlíží 

na okolní svět, vnímá jej jako něco, co si žije vlastním životem a řídí se vlastními 

zákonitostmi oddělenými od života vědomí. 

Vzhledem k tomu, že ale prakticky vstupuje toto vědomí do každodenního vztahu 

s okolním světem, můžou v něm vyrůstat pocity manipulace ze strany onoho okolního světa a 

diktátu cizích zákonů vpadávajících do čistoty vědomého sebechápání. Je to dáno 

pravděpodobně tím, že vědomí ve svém izolovaném sebechápání odmítá vztah k okolí 

tematizovat, vytlačuje okolní svět ze sebe samého, čímž přehlíží některé své vlastní, 

podstatné vlastnosti, jež mohou naopak vyniknout při reflexi vědomí, jež samo sebe pojímá 

jako heterogenní. 

21 Vzpomeňme na rozlišení mezi chápavostí a představivostí vysvětlenou v kapitole o předmětnosti. Descartes 

se domnívá, že ani představivost není essenciální vlastností mysli; tou je pouze čistá chápavost. Tuto skutečnost 

dokládá i Descartův výrok" ... oné síly, která je ve mně, nakolik se různí od síly chápat, není třeba k mé essenci, 

tj. k essenci mé mysli: neboť i kdybych ji neměl, zůstal bych bezpochyby tím, kým jsem nyní, a z toho snad 

plyne, že závisí na nějaké ode mne odlišné věci." Srov. Descartes, R.: Meditace o první filosofii. 

OIKOYMENH, Praha 2003, str. 66. Také srov. Descartes, R.: Responsiones AT V, str. 162. 

22 Pro Descarta jde tato uzavřenost tak daleko, že nevidí souvislost mezi bolestí těla a myšlenkou smutku, či 

křečí břicha a chutíjíst. Srov. Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 69. 
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Odmítnutí tematizovat vztah mezi homogenním vědomím a okolním světem vede 

k podceňování hraniční oblasti toho vztahu, která si pro svou důležitost pro lidský život 

zaslouží zmínit odděleně. Touto hraniční oblastí je lidské tělo, neboť ono je schopno 

vystupovat v proměnlivých rolích - jednou jako objekt oddělený od vědomí, jindy jako něco 

"bytostně osobního", co k vědomí patří. 

Pro homogenní vědomí ale tělo často automaticky spadá do oblasti okolního světa 

odděleného od vědomí; k průlomům v tomto chápání dochází často pouze v sexualitě, pokud 

ovšem homogenní vědomí sexualitu vůbec připouští. I v případě připuštění sexuality ovšem 

může docházet až ke krajním modifikacím v přístupu k sexuálnímu partnerovi23
, kdy může 

docházet ke dvěma extrémům, které ale v konečném důsledku splývají - k popření 

partnerova vědomí a snížení jeho role jen na úroveň předmětu vyskytujícímu se v okolním 

světě, či k vyzdvižení role jeho (předpokládaného homogenního) vědomí a přehlédnutí jeho 

realizace ve světě ve formě jeho tělesnění. 

Tato oblast není zmiňována pouze náhodně, právě v sexualitě přichází na svět nový život, a 

tudíž podle naší předběžné metodologické poznámky uvedené v úvodu této práce souvisí 

s příchodem smrti. K jejímu průzkumu se proto vrátíme v následujících kapitolách. 

23 Platí i pro případ, kdy sexuálním partnerem je člověk sám sobě (tj. pří masturbaci). 
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3.0 Heterogenní vědomí 

V této kapitole se budeme věnovat fenoménu vědomí pojatému z opačného hlediska, než 

jak byl nastíněn v kapitole předcházející. V té jsme si rozebrali základní předpoklady, z nichž 

vychází pojetí vědomí homogenního. Jelikož ze všech možných vlastností, které mohou 

implikovat tato dvě různá pojetí vědomí, jsme se v předcházející kapitole věnovali jen těm 

některým, a nejzákladnějším, nyní budeme postupovat způsobem, že se při výkladu o vědomí 

heterogenním budeme vymezovat vůči vědomí homogennímu. Ze všech možných variant a 

obzorů, které by se nám naskýtaly při novém stylu uchopení vědomí, nám tento způsob 

vymezování se vůči předchozí kapitole pomůže zachovat jednotící pohled na problémy, jimiž 

se ještě budeme zabývat, a samozřejmě kontinuitu a větší přehlednost v myšlení, byť se tím 

vystavujeme nebezpečí, že se nám mnoho nových perspektiv uzavře. Tato práce, zabývající 

se "pouze" fenoménem smrti, si to však může dovolit, neboť svým rozsahem nemůže tyto 

perspektivy pojmout. 

3.1 Já a Jiné 

Název kapitoly odkazuje na Lévinasovu dvojici Stejné a Jiné, která bude hlavní 

inspirátorkou pojetí heterogenního vědomí. Podstatný rys vztahu mezi Stejným a Jiným se 

ovšem uskutečňuje na poli Já. 

Přihlédneme-li k předcházejícímu Descartovu pojetí, pak Já nám splývá vždy se Stejným.24 

Okolní svět naopak zastupuje Jinakost. Svět je vždy Jiný, oddělený od Stejného, tyčí se mezi 

nimi nepřekonatelná, nepochopitelná propast. Já je uzavřeno do chápání sebe sama a svět je 

pro ně naprosto cizorodé jsoucno. Jáje natolik Stejné, že je nanejvýš problematická možnost 

jeho setkání s Jiným. Pro Descarta je smíšenina Stejného a Jiného příčinou klamu, přebývání 

ve Stejném totéž jako přebývání v pravdě. Já vzniká až jako produkt izolace od Jiného, Já 

samo sebe spatřuje jako oblast jistoty na rozdíl od nejistoty z Jiného. 

Pro Lévinase má naopak Já charakter vztahu Stejného a Jiného, Já zahrnuje Stejné i Jiné. Já 

není jen tautologie "Já je Já" ve smyslu čistého sebechápání.25 Do já lze zahrnout i 

24 Pokud v této práci hovořím o Já, budu tím vždy myslet zároveň vědomí, mysl. Existuje sice celá problematika 

např. mezi vztahem Já, vědomí, ,,říkání Já" apod., v souvislostech, které nás zajímají, nyní ovšem můžeme tyto 

nuance přehlédnout a dané pojmy ztotožnit, neboť se budeme primárně soustředit na vztah Stejný a Jiný. 

25 Srov. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 22. 
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představivost, kterou Descartes za essenciální součást vědomí odmítá uznat.26 Okolní svět 

není pro Já uzavřen, já se ve světě přirozeně pohybuje a působí. Já trvá napříč vším, co se mu 

přihází. Já do sebe integruje Jiné. 

Integrace Jiného by mohla být ovšem nahlížena jen jako zestejňování Jiného a podle 

Lévinase tomu tak při našem pobývání ve světě skutečně je. Samotná existence vědomí je 

však nutnou podmínkou pro to, aby k zestejnění Jiného mohlo dojít. Vědomí samo je 

příčinou možnosti transcendence. Jinakost je podle Lévinase možná, jen pokud vychází. 

z vědomí?7 

Smyslem pojmu heterogenního vědomí je tudíž vědomí, které nechává vedle sebe 

vyvstávat Stejné a Jiné, nechává Stejné a Jiné, aby spolu hovořili. Jiné se v rozhovoru 

ukazuje Stejnému, Stejné se otevírá Jinému, aniž by Jiné znásilňovalo a transformovalo na 

Stejné. Jiné si i v sebesdělení zachovává svou jinakost, a právě tato možnost sebesdělení a 

uchování jako Jiného je heterogenní vědomí. 

3.2 Já a Druhý 

Srovnáme-li rozměr bytí, který odkrývá homogenní a heterogenní vědomí, nalezneme 

oblast, která je pro vědomí homogenní velmi problematická, setkání s Druhým, s Jiným. 

Homogenní vědomí spočívá od Druhého zcela odděleno, neschopno navázat kontakt. 

Především však chybí důvod, proč takový kontakt navazovat. Chápající samo sebe jako 

nejjasnější ideu nepotřebuje setkati se s Druhým. Druhý existuje pouze jako pochybné 

jsoucno, příchod klamu a nejistoty do pravdivého života. Druhým netřeba se zabývat. 

Homogenní vědomí má o něm nějaké tušení, náznaky jeho existence jej mohou dovést 

k předpokládání, že snad nějaký Druhý vůbec existuje. Druhý, uzavřen také ve své stejnosti, 

nejenže není schopen cokoli sdělit, nemá ani co sdělit. 

Heterogenní vědomí naopak hledá k Druhému cestu. Tím, že je samo příčinou 

transcendence, je v tomto smyslu i příčinou Druhého, je možností, jak se Druhý může zjevit. 

Přesto je Druhý zachován jako Druhý, Jiný. Kdyby vědomí pozvalo Druhého k rozhovoru a 

zároveň by obsáhlo celý jeho svět, byl by Druhý zestejněn. Heterogenní vědomí je však 

26 Srov. kap. 2.1 

27 ,,Myšlení, interiorita, jsou samým zlomem bytí a vznikem (nikoli odrazem) transcendence. Tento vztah 

můžeme poznat - a právě tím je pozoruhodný - jen v té míře, v jaké ho vykonáváme. Jin~óšfďe;~lll()žná, jen 

pokud vychází ze mne." Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str.!/~'~;:;':::<~:·:':·t:;~:~~:\ 
l';;~<: ,', ',' " .o:,,', 
\~~i: . . . ' ',~,JI: ,t "', "I. '. . 
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schopno unést tíhu setkáni s Druhým, rozlomení do sebe uzavřeného světa, dokonce i do sebe 

uzavřené stejnosti vědomí. 

Heterogenní vědomí se line jako přímka28 mezi Stejným a Jiným, spojující nespojitelné a 

neslučitelné. 

Homogenní vědomí by naproti tomu nespojitelné spojilo tak, že by Druhého pozřelo a 

změnilo na sebe sama29
• Homogenní vědomí je tak nejen odloučené, ale i osamělé. 

Tím, že se heterogenní vědomí line jako přímka mezi Stejným a Jiným, má pro něj i okolní 

svět smysl. Není to prostor naplněný předměty, žijícími si svým vlastním životem 

nezávislým na vědomí.30 Okolní svět je naopak výhradní místo pro setkání se s Druhým, je to 

samo setkání se s Druhým, je to rozhraní tohoto setkání, je to ještě stále výkon samotného 

vědomí. 

Opět se dostáváme do bodu, kdy můžeme konstatovat, že klíčovou roli v tomto zvláštním 

rozhraní, resp. jakožto toto rozhraní, hraje tělo. 

3.3 Já a tělo 

Tělo hraje v životě heterogenního vědomí ústřední roli. Mohli bychom říci, že tělo je 

samotnou linií mezi Stejným a Jiným. Totéž už jsme výše prohlásili také o vědomí. Tato dvě 

tvrzení můžeme vysvětlit tak, že tělo je projev vědomí při setkání s Jiným, resp. že tělo je 

samotným setkáním Stejného a Jiného, což je možnost, kterou zakládá vědomí. 

Tělo má možnost chovat se různými způsoby, které byly zmíněny již výše. Jsou to zároveň 

způsoby, jimiž se chová vědomí. V posledku bychom mohli přijmout stanovisko, že tělo je 

nejvnitřnějším usebráním vědomí (nikoli jako u homogenního vědomí, kde je nejvnitřnějším 

usebráním čisté sebechápání), pokud přijmeme myšlenku, že nejvnitřnějším výkonem 

vědomí je unikátní příchod Jiného ke Stejnému, neboť ono samo je prapůvodní příčinou 

příchodu transcendence. 

28 nemající rub ani líc 

29 Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 111. 

30 Homogenní vědomí by předpokládalo tento prostor oddělený jak od existence jednoho do sebe uzavřeného 

vědomí, tak i od Druhého (do sebe uzavřeného vědoID1). 
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Vzhledem k podobám, které tělo může získávat, je však nutné promyslet, co nazýváme 

tímto tělem, a domyslet právě řečené věty. Příliš často se totiž ztotožňujeme výhradně se 

Stejným, oddáváme se životu psychickému31
• 

Psychično pak nahlíží ze své radikální separovanosti na tělo již jako na objekt okolního 

světa, který je pouhým dalším objektem mezi objekty a podléhá výhradně okolním vlivům. 

Takto například při pocitu bezmoci při těžké tělesné nemoci. Na druhé straně v případě náhlé 

intenzivní bolesti nebo tělesného chtíče se cítíme s tělem ztotožněni, v momentu bleskového 

odtažení od zdroje bolesti splýváme s tělem, Já a tělo je Jedno. 

Tyto dvě polohy rozpoložení vědomí ukazují na to, že bychom patrně mohli hledat další 

stupně intenzity, jak moc vnímáme tělo vysunuté mimo psychično, a úměrně tomu, jak 

intenzivně vytváříme prostor psychična, nám dovoluje předpokládat, že tyto dvě polohy jdou 

překročit k možná ještě extrémnějším stupňům. 

Z výše uvedených příkladů můžeme učinit závěr, že tělo lze skutečně vnímat minimálně ze 

dvou různých pohledů: jednou jako objekt vystupující coby protiklad psychična, jednou jako 

projev samotného vědomí vznikající ze setkání s Jiným. Při bližším pohledu pak navíc 

zjišťujeme, že tyto dva způsoby vnímání těla nestojí v přímém protikladu, ale lze v nich najít 

společný jmenovatel v podobě onoho druhého pohledu, jenž si uvědomuje tělo jako projev 

samotného vědomí. Samo psychično, vůči němuž vystupuje tělo jako protiklad tvořící s ním 

pár, je totiž úskok vědomí, projev vědomí, které ve strachu před pohlcením Jiným utíká se do 

své Stejnosti. Tělo pak nabývá charakteru pozdržení příchodu Jiného32
, prostoru, v němž 

vědomí hromadí síly ke vzdoru vůči Jinému; tělo v sobě oddaluje přítomnost Přítomného, 

neboť vědomí samo se tuto Přítomnost snaží oddálit ve snaze zachovat si svou autonomii. I 

v tomto pozdržení, oddělení, si však tělo zachovává dvou dialogičnost, stále zůstává oním 

prostorem, ve kterém se vědomí navzdory svým úskokům stýká s Jiným. 

31 Lévinas odlišuje život psychický, resp. život psychična, od života vědomí, který jsme zde ztotožnili s Já. 

Život psychický vyznačuje se pobýváním vautonomní oddělenosti bez participace na Jiném, mohl by být 

ztotožněn s homogennim vědomím. Srov. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 43. 

Naproti tomu vědomí existuje ještě před příchodem psychična. 

32 " ••• tělo se ukázalo nikoli jako objekt mezi jinými objekty, nýbrž jako sám režim, v němž se děje oddělení, 

jako ono jak této oddělenosti a, lze-li to tak říci, spíše jako adverbium než jako substantivum." Srov. Lévinas, 

E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 143. 
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3.4 Já, psychičnostjako úskok a snění 

Zmínili jsme se zatím několikrát o psychičnosti jako o úskoku vědomí, čímž se nám při 

našem zkoumání heterogenního vědomí klade otázka po smyslu tohoto úskoku. Tento úskok 

totiž můžeme přijímat negativně ve smyslu útěku před Jiným, před rozhovorem s Jiným, 

v němž jediném nám vzchází Pravda.33 Takový přístup by nám vykreslil psychičnost de facto 

jako úchylku odvádějící nás od Pravdy. 

Situace je však složitější. Výše jsme si definovali heterogenní vědomí jako linii mezi 

I Stejným a Jiným. Stejné a Jiné pak vedle sebe existuje, aniž by se znásilňovalo, Jiné zůstává 

ve své transcendenci a není Stejným pozřeno a přeměněno na Stejné. Tuto linii jsme si 

přirovnali ke přímce, která nemá rub ani líc, což je přirovnání, které se nám nyní velmi 

hodí.34 

Nelze totiž určit jasnou hranici, která od Stejného odděluje Jiné. Jasná a zřetelná hranice by 

totiž z Jiného dělala Stejné. 

Linie, tj. tělo, která zároveň slouží i jako prostor setkávání Stejného a Jiného, se proto stále 

posunuje; v životě se jedná o hledání této linie, o tápání, o vždy nové konkrétní vyhmatávání, 

o rozhovor o podobě této linie. Linie tak může být umístěna kdekoli ve Stejném, můžeme ji 

nakonec nalézt i v místech, která jsme pokládali za nejjistější a nejstabilnější. Posune-li se 

tato linie i daleko od centra Stejnosti, tj. od psychična, stále se každým novým okamžikem 

může zpřítomnit v samotném středu Stejnosti. Proto přijmeme-li koncept heterogenního 

vědomí, jehož podstatnou vlastností je být příčinou transcendence, přijímáme tím i možnost 

vpádu radikální Jinakosti do našeho nejintimnějšího života. 

Partner v rozhovoru prodlívá ve své vlastní nezávislé autonomii. Uschován ve svém 

nedosažitelném království staví před nás stále tutéž zásadní otázku: Kdo je tento partner? 

Tato otázka je v heterogenním vědomí komplementární otázce: Kdo jsem já? Radikální 

vpadnutí Jiného ke středu Stejnosti může vždy odpověď na tyto otázky změnit.35 

Nyní si ukážeme, že tato odpověď radikálním vpadnutím Jiného do našeho světa skutečně 

měněna je, a to každodenně. Každodenně se vystavujeme zkušenosti radikálního 

33 Srov. výše kap. 3.2 

34 K problému přímky, resp bodu (tj. matematického útvaru bez prostorové orientace, tj. nemající rub ani líc) a 

jeho styku sjinými body srov. Blaise Pascal: O geometrickém duchu. In: Horák, P.: Svět Blaise Pascala. 

Vyšehrad, Praha 1985. Tento skvělý článek může čtenáře seznámit s důkazy, které podporují tvrzení, jež zde 

budou tvrzeny o vztahu vědomí a snění. 

35 Tím se liší od vědomí homogenního, které odpověď po vlastní sebeidentitě z vlastního, do sebe uzavřeného, 

sebechápání. 
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sebeproměnění, jež patrně patří k naší bytostné podstatě.36 Touto zkušeností, jež je tolik 

radikální, a zároveň běžná, že jsme se naučili ji přehlížet a vymazávat z našeho vědomí, je 

snění, sen. 

Ve snu dochází k radikální reinterpretaci odpovědí na obě výše zmíněné otázky. Mezi 

Stejným a Jiným prochází dělící linie, která zdaleka není tak stálá, jak stálá se zdá být 

v bdění. To se mimo jiné projevuje v oblasti tělesného prožívání. Tělo, jako prostor setkání, 

je zde značně modifikováno. Oproti bdělému stavu může být značně rozšířeno. To je důvod 

výskytu tzv. létacích snů37 nebo schopnosti pohybovat ve snu věcmi na dálku, bez pomoci a 

zásahu našeho obvyklým způsobem pojímaného "těla,,38. Mluvíme-li totiž o těle, nejde o ruce 

či nohy či soustavu šlach, svalů a nervů, ale jde vždy důsledně jen o prostor setkání Stejného 

a Jiného. Tělo proto může dosáhnout "až ke hvězdám", ve svých snech se člověk může 

dotknout hvězd. 

Obdobně radikálně, jako může člověk ve snu pohnout i Sluncem, může i Jiné vpadnout do 

oblasti Stejného, tj. psychična. K zásadní reinterpretaci odpovědi na otázku "kdo jsem" může 

dojít během nepatrné chvíle. Starý muž se tak náhle promění v malého chlapce a zapomene 

na to, co stáří je, oddává se znovu lehkosti a otevřenosti mládí. Chlapec se promění v dívku, 

dívka se rázem promění v oblaka plující po nebi. Psychično je náhle v roli pozorovatele, 

který nezasahuje do dějů kolem něj. Tělo je v tomto případě naopak omezeno, rozhovor se 

přiklání spíše k monologu Jiného. Psychično není v sobě zajištěno, a protože linie rozhovoru 

prochází kudykoli, "zrada" číhá na každém kroku. 

Ve snech se s Jiným můžeme vskutku setkat sami v sobě. Ve snech, daleko více než 

v bdění, tápeme a hledáme. V rozhovoru s Jiným jsme uvolněnější a necháváme ho, aby se 

představilo ve svých rozličných podobách. Ve snech se nám zjevuje odvrácená strana světa, 

kterou jsme s to v bdění přehlédnout. 

Srovnáme-li bdění a snění, můžeme se přiklonit k názoru, že bdění má vytvořenu takovou 

strukturu svého rozhovoru s Jiným, že pozice, kudy bude procházet linie mezi 

komunikujícími, je již předběžně známa a zachovává si svou stabilitu39. Samotná stabilita je 

zajisté prospěšná jako obrana proti zvůli Druhého, který by jinak mohl napadnout ze zálohy, 

36 Přijímáme-li koncepci heterogenního vědomí. 

37 snů, ve kterých člověk létá 

38 tj. těla, které má ruce, nohy, trup, etc. 

39 I tato stabilita ovšem může mít své trhliny: požitím drog, duševní "poruchou" i jinými metodami se tato linie 

může značně posunout 
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přesto však není sama o sobě zárukou vzcházení Pravdy. Člověk se totiž snadno může utvrdit 

i ve svých omylech. 

Proto přistupuji ke konstatování závěru, který se nemusí vždy těšit značné oblibě, totiž že 

nejen bdění, ale i snění je vhodným místem, ve kterém nám při rozhovoru s Druhým může 

vzcházet Pravda.4o 

40 Pokud by i v tomto okamžiku stále někdo pochybovalo tom, že sen je prostor setkání s Jiným, nahlíží patrně 

na problém z hlediska koncepce homogenního vědomí. Sen je v ní prostorem čistého sebechápání, mysl si hraje 

sama se sebou. Naopak přijmeme-li pojetí heterogenního vědomí, které samo je příchodem transcendence do 

světa, samo vědomí přináší do svých snů "spáru" (neboť samo je onou spárou), kterou i do snu vejde absolutně 

Jiný. Tento Jiný může být Jiný i od toho, který je vnímán v bdění, přesto však je to skutečný Jiný. 
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4.0 Metodologická rozvaha 

V předchozích kapitolách jsme si nastínili pojetí homogenního a heterogenního vědomí. 

Učinili jsme tak na podkladě dvou význačných osobností, Descarta a Lévinase. Nejde zde 

však o "souboj" Descarta a Lévinase samotných, ani zde nejde o co nejpreciznější zachycení 

jejich myšlenek, o dokazování, zda si Lévinas či Descartes myslel to či ono. 

V předchozích kapitolách jsme se spíše snažili ukázat, že takové pojetí vědomí, jako je 

heterogenní či homogenní, vůbec může existovat, a zmíněné autory jsme použili jako určité 

ideální ukázkové typy myšlení. Tyto typy jsou ve svých polohách určitými extrémy na škále 

typů pojetí vědomí a intenzity vztahu mezi ním a tím, co k němu (možná i zdánlivě) nepatří, 

co jím není, tj. intenzitu vztahu mezi vědomím a Jiným. 

Kromě těchto typů zajisté existuje mnoho dalších názorů, které se pohybují mezi těmito 

dvěma typy ideálními, i které se blíží kještě větším, snad těžko pochopitelným, extrémům. 

Přesto se nám vyplatí používat tyto dva typy při našich dalších úvahách, neboť nás díky své 

myšlenkové čistotě uchrání před zmatky a spletitostmi, ve kterých bychom se snadno ocitli, 

kdybychom v našich úvahách chtěli používat nes čí siné smíšeniny těchto, podle mého názoru 

skutečně čistých, typů. 

Definováním těchto dvou typů vědomí jsme si totiž také definovali prostor, ve kterém se 

budeme v dalších úvahách pohybovat při snaze "zachytit" smrt. Tyto typy nám budou sloužit 

jako jakési mantinely, či alespoň orientační body, v prostoru našich úvah. To, že tento 

orientační bod není jeden, ale jsou dva, a navíc umístěné na opačných stranách názorové 

škály41, nám umožní všímat si fenoménu smrti z více úhlů pohledu, z více stran, dalo by se 

říci, že nám umožní vidět smrt vícerozměrně. Smrt pojatá sice v řeči jedním slovem, stává se 

pro nás vícerozměrným fenoménem. 

Smrt tak přestává být jednoduchým fenoménem, není již "pouhým koncem, a ničím víc". 

Problematika zkoumání smrti se analogicky začíná podobat problematice Platónových idejí.42 

41 V jistém smyslu by se mohlo zdát, že Descartes i Lévinas nejsou na opačném pólu škály, neboť oba zastávají 

tezi o důležitosti do sebe uzavřeného vědomí. Tuto myšlenku Lévinas na Descartovi obdivuje. Jako protiklad 

Descarta by se v takovém případě jevila spíše teze o vycházení Já z Druhého. Z jiného pohledu však tím, že 

Lévinas zachovává Jinakost Jiného a separovanost Stejného, a oba klade do vědomí, do Já, vzdaluje se 

Descartovi více než myšlenka o vycházení Já z Druhého, která nezachovává sice přímo homogennost Stejného, 

nýbrž homogennost Stejného a Jiného jako celku. Myšlenku o vycházení Já z Druhého proto považuji za 

smíšení homogenního a heterogenního vědomí. 

42 Srov. Platón: Filébos. 16 a - 18d. příp. Platón: Parmenides. 131 b. 
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Ani Platónovy ideje, i když jsou jednoduché, nemohou býti uchopeny jako nějaká věc, 

nemohou být jednoznačně staticky určeny, neboť v sobě obsahují dynamiku bytí. Zvláště 

idea dobra jakožto nejvyšší idea a předobraz všech věcí, musí v sobě obsahovat různé druhy 

pohybu těchto věcí, různé formy jedné a té samé věci. Věc ve svých různých formách potom 

také slouží jako "orientační body" pro naše komplexnější pochopení toho, co ideje jsou.43 

Obdobně i různé modality fenoménu smrti, spatřené homogenním či heterogenním 

vědomím, odkazují na komplexnost smrti, na složitost jejího vztahu k existujícím bytostem. 

Není proto cílem této práce objevit jeden výklad smrti a ten prohlásit za jediný platný, 

nejvěrohodnějšími důkazy podepřený. Tato práce si chce naopak všimnout více poloh 

vědomí smrti a postavit je vedle sebe, aby vynikla komplexnost fenoménu smrti; 1 

s vědomím, že zajisté poloh vědomí smrti existuje mnohem víc, než zde bude ukázáno. 

Již výše bylo řečeno, že zde nejde o "akademický souboj" mající za cíl nevyvratite1ně 

dokázat, co si který autor myslel. Většina lidí se podle mého názoru pohybuje na hranici 

heterogenního a homogenního vědomí, někdo blíže kjednomu, jiný k druhému extrému. 

Nikdo není dokonalým Descartem, a ani Descartes jím nebyl.44 

V práci nebudeme rozebírat kvantitativní stránku poloh vědomí, tj. množství lidí, které 

prožívá své vědomí a smrt tak či onak. Domnívám se, že postačí zaměřit se na kvalitativní 

stránku. Každý totiž máme možnost své předpoklady přehodnotit a vydat se novou cestou. 

Z tohoto pohledu je důležitá každá cesta, a i ta, jíž se doposud vydal byť jediný člověk či 

jejíž možnost přinejmenším existuje, se může stát schůdnou cestou pro mnoho jiných lidí. 

Pro téma smrti to platí dvojnásob, neboť všichni se budeme muset vydat na tuto cestu, resp. 

všichni už jsme tuto cestu započali, jen je občas obtížné si to uvědomit. Zvláště v dnešním 

světě je člověk zasazen do kontextu běhu života, kde se běžně se smrtí nesetkává. A je také 

otázka, zda naše běžné představy (nakonec i včetně těch obsažených v této práci), které si se 

43 Podobně jako při hledání Husserlova invariantu. 

44 Srov. Descartes, R.: Rozprava o metodě. Jan Laichter, Praha 1933, str. 29n, 36n a 42n. , Descartes v této časti 

své rozpravy vysvětluje svou metodu pochybování. Ačkoli v Meditacích o první filosofii staví své pojetí mysli 

na skutečně radikálním prvotním pochybování, ve své Rozpravě o metodě je již přece jen mírnější, línější. Jak 

zde přiznává, stejně jako jiným lidem se mu již pochybovat nechtělo skutečně o všem, nechtěl pochybovat o 

prostředcích obživy a výdělku, naopak se i u něj, jako i u ostatních lidí, projevuje touha po stabilitě, klidu a 

nepochybnosti. Koneckonců sám jeho přístup k pochybování je velice zajímavý: Ačkoli sám filosof, od nějž 

bychom očekávali, že bude i jiné nabádat k rozvahám, naopak ve svých Responsiones doporučuje se nepouštět 

do úvah podobných těm, jež činil on. Stačí prý důvěřovat jemu samému, který tyto úvahy prošel, a pamatovat si 

závěr. Jinak se člověk zbytečně oddává myšlenkám, jež ho odvádějí od užitečné činnosti. Srov. Descartes, R.: 

Responsiones AT V, str. 165. 
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smrtí spojujeme a které nás často i drasticky pronásledují a mnohdy vyplňují velkou část dne, 

obzvláště v životním čase, kdy cítíme, že smrt je více na dosah něž byla jindy, mají vůbec se 

smrtí něco společného. I tato otázka nás v následující části práce čeká. 
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5.0 Homogenní vědomí a smrt 

Navážeme nyní na naše předchozí zkoumání homogenního vědomí a pokusíme se domyslet 

souvislosti mezi sebepojetím tohoto vědomí a pojetím smrti, jež je implikováno 

v představách vědomí o sobě samém. 

Nejprve se ovšem zabývejme tím, co pro nás může znamenat smrt. 

5.1 Prvotní setkání se smrtí 

Jak již bylo řečeno, smrt patrně můžeme předpokládat jako vícerozměrný fenomén; takový 

předpoklad nám však nic neříká o podstatě smrti, tj. co smrt je, a ani nám odpověď výrazně 

nenaznačuje. Proto se nejprve zaměříme na ta nejjednodušší tvrzení o smrti, na předpoklady, 

které mohou napadnout každého člověka. Jsou to věřím předpoklady, s nimiž se setká většina 

lidí ve svém životě, protože patří k určité obecné lidské zkušenosti. 

Vyjdeme-li z předpokladu45, že člověk je účasten života okolního světa a především života 

lidské společnosti, se smrtí se setkává především ve smrti Druhého. Již zde si můžeme 

povšimnout první diferenciace spočívající v tom, do jaké míry je Druhý skutečně Druhým, a 

nikoli třetím. 

Do zvláštní všeobecné polohy se nyní dostala naše moderní společnost díky svým velmi 

efektivním sdělovacím prostředkům.46 Ani společnosti starší však nebyly podobného 

"mediálního" efektu ušetřeny, a to v případě, že smrt byla všude v ulicích. Mediem pak byl 

přirozený prostor, ale efekt byl podobný jako u moderních médií, která přinášejí záběry 

z celého světa - tímto efektem je podívaná na smrt tisíců lidí v jediném pohledu, v jediném 

záběru, v jediném okamžiku. Zní to surově a cynicky, ale smrt se tak vskutku stává jakousi -

podívanou. Mediálně zprostředkovaná hromadná smrt proto není nic nového, jen médium se 

mění. 

Hegel ve své Fenomenologii ducha47 pozastavuje se u fenoménu revoluce a všímá si, jak 

revoluce "požírá své vlastní děti". Říká se, že při Velké francouzské buržoazní revoluci se 

gilotina nezastavila, popravován byl takrKa každý podezřelý (a podezřelý mohl být každý), 

45 Upozorňuji, že se skutečně jedná jen o předpoklad. Pojetí homogenního vědomí staví své prožitky na jiných 

předpokladech (srov. kap. 2.3) O důsledcích tohoto přístupu viz dále. 

46 Srov. Zygmunt Bauman: Tekutá modernost. Praha: Mladá Fronta, 2002, str. 162. 

47 Srov. Hegel, J.W.F: Fenomenologie ducha. ČSAV, Brno 1960, str. 370n, především pak 372. 
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každý, kdo mohl odporovat nově ustavené struktuře moci. Za oběť pak jí padli i původní 

představitelé oné nové moci - vláda střídala vládu, vláda vraždila vládu, a smrt tak 

procházela celou hierarchií tehdejší společnosti. A smrt se podle Hegela stala čímsi zcela 

banálním. 

Při ustavičném, nepřetržitém sledování hromadného umírání, při této "podívané", již 

umírající člověk působí jako "ten třetí", jako někdo zbavený své lidské individuality, stává se 

tělem padajícím k zemi mezi jinými těly, jednotkou zařaditelnou do statistiky o probíhající 

katastrofě. Člověk se stává součástí velkých historických událostí, a přestává tak být sám 

sebou, neboť historie se ubírá svými vlastními cestami.48 

Jinou podobu tato "statistická katastrofa" získává, jestliže jsme mezi počty jednotek 

zahlédli Druhého. Může to být někdo blízký, někdo, koho jsme znali od vidění, může to být 

také rodič, dítě nebo přítel. Úměrně tomu nabývá smrt jiné podoby. 

Nejprve jsme smrt mohli vnímat jako změnu výskytovosti nějakého těla, jednotky. O smrti 

jsme se dozvěděli na základě toho, že tělo, které zde dříve kolem nás chodilo, již nechodilo a 

jeho ohraničení bylo stále méně a méně jasné, splývalo se světem; rozkládalo se. Tělo možná 

shořelo a bylo pryč hned. Možná jsme o tomto procesu jen slyšeli, a nikdy jsme se s ním 

nesetkali. 

Zemřel-li však někdo nám blízký, otřásl se celý náš svět. Náhle přišlo cosi, co zaslouží 

pojmenování "celosvětová katastrofa" subjektu. Celý svět subjektu je obrácen vzhůru 

nohama, zvrácen ve svém řádu - ten, kdo zde byl, již není. Ten, kdo byl usazen hluboko ve 

mně, náhle odešel. Smrt nám mnohdy jako svůj dar přináší velkou bolest, nekonečnou bolest. 

Bolest, která přesahuje hranice tělesné bolesti, bolest, která překračuje hranice světa. Bolest, 

která už je založena tím, kdo není v tomto světě. Vědomí bolesti je volání za hranice světa. 

Mnohdy však takový odchod Druhého může být vnímán jako vymizení Druhého. Dojde jen 

ke ztrátě smyslu světa, a člověk si již neuvědomuje své mimo světské volání, natožpak své 

mimo světské poslání. Nevěří na ně. Nastává jen zmar a konec. 

Takové může být prvotní setkání se smrtí, než člověk začne mít podezření o tom, že patrně 

i jeho potká stejný osud. Úměrně intenzitě setkání se smrtí Druhého získává člověk 

povědomí o smrti své a začíná si pokládat otázky: Zmizí jen mé tělo? Zmizím snad jednou i 

Já sám sobě, jako zmizel mi můj přítel nejbližší? 

48 Srov. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 49. 
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5.2 Smrt homogenního vědomí 

Homogenní vědomí se vůči okolnímu světu vymezuje jinak, než jak bylo předpokládáno 

v předchozí kapitole 5.1, kde jsme uvažovali vědomí jako účastné lidské společnosti, tj. 

účastné také lidské komunikace. Homogenní vědomí, založené především na jistotě vlastního 

sebechápání, totiž moc společenské není. Druhý, nacházející se pro vědomí ve velmi 

nejistém postavení, vyvolává u homogenního vědomí značné pochyby: homogenní vědomí si 

ani v přítomnosti Druhého není zcela jisto, jestli je Druhý vůbec přítomen. Stejně jako je 

např. pes jen biologickou soustavou, biomechanismem, pouhým strojem bez duše49
, může 

podobné místo ve světě zaujmout i člověk. Lze sice oprávněně předpokládat, že každý 

člověk je nadán kvalitativně tímtéž vědomím, přesto však homogenní vědomí zůstává v této 

oblasti právě jen v oblasti domněnek, předpokladů a důkazů dosvědčujících více či méně 

pravděpodobnost setkání. Homogenní vědomí je schopno setkání nanejvýše s obrazem 

Druhého, nikoli přímo s Druhým. Druhý je totiž již z principu oddělen ve svém sebechápání 

od svého vlastního těla, potažmo tím i od světa, a tím i od možnosti vstoupit do prostoru 

setkání s Jiným. 

V takové situaci se nabízí otázka, do jaké míry je homogenní vědomí osloveno odchodem 

Druhého. Představuje takový odchod podstatnou změnu světa? Stane se při smrti Druhého 

něco podstatnějšího, než že zanikne jen několik faktů o stejné důležitosti jako nepřeberné 

množství jiných faktů, které nezanikly? Nevyvstává zde stejná pochybnost jako dříve před 

smrtí Druhého? Onehdy vědomí pochybovalo, zda Druhý je přítomen. Nyní se mu otevírá 

možnost pochybovat, zda je nepřítomen, či zda je trvale nepřítomen. 

V podobné pozici se nachází toto vědomí i v otázce uvědomování si vlastní smrti. Jelikož 

spočívá jako věc myslící samo na sobě, v myšlení sebe sama, v uvědomování si sebe sama, 

smrt nemá odkud přijít, smrt je něco z hlediska vědomí nepatřičného, neskutečného. Začne-li 

vědomí uvažovat o smrti, nepřichází na způsob, jak by mohlo zemřít. Homogenní vědomí tak 

může zemřít jedině zázrakem 50 • 

49 Srov. Descartes, R.: Rozprava o metodě. Jan Laichter, Praha 1933, str.62. 

50 Zde srov. Sogjal Rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti. Praha: Pragma, 1996, především kap. 18. Sogjal 

Rinpočhe zde popisuje vznik bohů (bytostí ze šestice druhů bytostí: člověka, poloboha, boha, zvířete, hladového 

ducha, a bytost pekel). Bozi jako jediné bytosti podle tibetské tradice vznikají a zanikají zázrakem. O 

podobnosti viz následující kap. 5.3 a pOZll. 51. Podobné motivy vznikání srov. také u Platóna (Platón: Ústava. 

OIKOYMENH, Praha 1996, str. 332.). 
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5.3 Zázrak smrti 

Skutečně to může být jen zázrak, kterým homogenní vědomí nalezne svou smrt. Resp. smrt 

se homogennímu vědomí jako zázrak může zdát, neboť ve smrti nastává pro něj okamžik 

příchodu něčeho, s čím po celou dobu své existence nepočítalo. 

Máme-li na mysli skutečně čistý typ homogenního vědomí, pak za smrt ve slabším smyslu 

můžeme považovat odpoutání vědomí od těla, zbavení se příčiny klamu a výstup do čistoty 

sebechápání a nahlížení Pravdy. Mysl by se vskutku nacházela ve stavu prvotní čistoty, 

zbavená nejen všech smyslových žádostí, ale i představivosti a dalších psychických funkcí 

existujících ve spojení s tělem. Podle Descarta by se mysl v tomto stavu podobala andělům 51. 

Tato smrt ve slabším smyslu však není tou smrtí, po které se ptáme, neboť my hledáme 

smrt v silném smyslu, smrt vědomí. Taková smrt se však homogenního vědomí nemůže týkat 

- ledaže by zmizelo zázrakem, náhle by již nebylo a nepokračovalo by, čímž by zpečetilo 

svou zvláštní konečnost, aniž by se dotklo svého konce; nebo by v sobě náhle objevilo 

cizorodost, uvědomilo by si, že není tak homogenní, jak se zprvu chápalo. 

Zastavme se nyní na chvíli a meditujme: Není to vskutku blažená událost, dosáhnout po své 

tělesné smrti tohoto stavu? Člověk se konečně odpoutá od klamných smyslů, od 

malicherností, které jej za života stále trápily, a přikloní se ve své duši k nazírání Pravdy. 52 

Duševní problémy už nemá, odpluly i s velkou částí duševních "komponent", které mu již 

tudíž také nejsou vlastní. 

51 Srov. Descartes, R.: Meditace o první filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 66. Pro osvětlení toho, co 

tento příměr znamená, srov. např. kázání Mistra Eckharta (Mistr Eckhart a středověká mystika. Praha: 

Vyšehrad, 2000, str. 197, 210n aj.), podle něhož lidská duše na rozdíl od andělů může být v blízkosti Boží 

natolik, až se stanou Jedním - na rozdíl od andělů, které do takové blízkosti nikdy vstoupit nemohou. Srov. také 

např. kappadocké otce, zvláště pak Řehoře z Nyssy: ,,Duše znovu vystoupí a prochází inteligibi1ním a 

nadkosmickým světem, ... kde dlí Panstva a Síly a Trůny připsané Mocnostem, účastní se shromáždění 

nebeských bytostí...a mísí se s nesčetným zástupem, kde hledá svého milovaného ... a .. začíná váhat, zda mohou 

alespoň andělé pochopit toho, jehož miluje. Oni jí neodpovídají, avšak svým mlčením dávají jasně najevo, že je 

dokonce i pro ně nedostupný. A tak ... opouští vše, co tam nalezla, a nachází svého milovaného právě v 

neschopnosti uchopit to, čím milovaný je." Homil.Cant.canticVI, in: Armstrong A.H.: Filosofie pozdní antiky, 

OIKOYMENH, Praha 2002, str. 508. Stav podobný andělům, do něhož se dostaneme díky Descartově 

racionální meditaci, proto nemusí být pro vědomí přílišné pozitivum. Sov. Také Sogjal Rinpočhe: Tibetská 

kniha o životě a smrti. Praha: Pragma, 1996, str. 123. 

52 Srov. Platón: Faidón, 66b - 67e. 
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Je třeba si však povšimnout, že řada lidí se takové meditace bojí. Nemusíme je ani osočovat 

z toho, že dosud nedospěli na takovou úroveň lidskosti, aby si uvědomili blahodárný efekt 

této meditace. Naopak se můžeme pozastavit nad tím, že řadě lidí "naskakuje husí kůže", 

když jsou takové meditaci vystaveni. Důsledky těchto představo smrti totiž zpětně ovlivňují 

prožívání života - život se stává ještě temnějším, než kdy býval, a člověk čeká klam a 

zklamání, jež by dříve ani nečekal a jež nezažíval. 

Uvědomíme-li si navíc, že člověk tento strach z klamu získal ve zvýšené míře, až když dal 

ve svých meditacích vzniknout homogennímu vědomí, které se předtím ve své čisté formě 

neuskutečňovalo, vystavujeme se podezření, zda se člověk sám nepodílí na vzniku těchto 

klamů podezření svým možná i nezaslouženým pronásledováním a podezříváním světa. 

Tento odpor k meditaci od světa odloučeného vědomí proto můžeme nahlížet jako snahu 

hledat v lidském pobývání na světě nějaký pozitivní moment, vlastnost světského pobývání, 

která by lidské snahy a touhy ospravedlnila. Ve hře je totiž příliš mnoho -láska k Druhému a 

hledání vlastních kořenů; otázka, zda svůj původ máme v zázračně utvrzené racionalitě či 

v Druhých lidech, v našich rodičích, a to v širokém smyslu míněných (nejen biologických, 

ale i duchovních); otázka, zda-li cílem je dosáhnout čistého sebechápání oproštěného od 

pomíjivých světských záležitostí, či zda hlubokým smyslem života je také něco předat, 

smyslem, bez něhož by ani čistého sebechápání nebylo. 

5.4 Semihomogenní vědomí a fatální interpretace zániku těla 

Při zkoumání fenoménu smrti bychom se na tomto místě měli dotknout odnože vědomí 

vycházející z části z homogenního vědomí, jež může být pojmenováno jako semihomogenní 

vědomí. Již výše jsme si ukázali, jaké důsledky může mít toto pojetí pro vnímání vlastní 

tělesnosti. Tělo v něm není pochopeno jako prostor pro komunikaci s Druhým, nýbrž jako 

objekt odtržený od vědomí, žijící si svými vlastními zákony. 

Vědomí, které nazývám homogenním, však samo sebe vnímá jako založené na 

sebechápání. Oproti tomu semihomogenní vědomí vnímá samo sebe jako založené v chápání 

okolního smyslového světa. 53 Je to vědomí, které na jedné straně prodlívá v odtrženosti a 

samotě, na druhé straně ale nedokáže být samo a ze smrti má hrůzu. 

53 U Husserla bychom mohli toto vědomí nalézt pod pojmem "obrazové vědomí". Je to vědomí, které samo sebe 

vnímá jako pouhý obraz okolního světa. Srov. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Zweiter Teil 
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Smrt pro toto vědomí totiž znamená propad do nicoty, nikoli osvobození od klamu. 

Fatálnost jeho obývání spočívá ve faktu, že je plně závislé na existenci těla, jež je od něj 

odtrženo a jež se řídí svými vlastními zákonitostmi, jež mu však jediné poskytuje důkaz o 

jeho vlastní existenci. 

Zánik těla proto znamená zánik jeho samotného. Tento typ vědomí je třeba zohlednit, 

zamýšlíme-li se nad příčinou odmítnutí výše zmíněné meditace homogenního vědomí o své 

posmrtné blaženosti, neboť nám ukazuje, že nejen velká touha po transcendenci a setkání 

s Druhým nás vede k odmítnutí Stejnosti jako základu našeho života, ale i touha příliš malá 

může vést k podobnému odmítnutí, ke zbabělosti být sám sebou a hledat základ pobývání 

v sobě, ke zbabělosti uvědomit si sebe sama jako kořen transcendence, tak jako se toto 

uvědomění odehrává v životě heterogenního vědomí. 

Elemente einer phiinomenologischen Aufkliirung der Erkenntnis, II. Teil, Max Niemeyer Verlag, 2.Autlage, 

Halle a.d. Saale 1921. 
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6.0 Heterogenní vědomí a smrt 

V kapitole 3.4 jsme dopodrobna rozebírali otázku, kudy prochází linie spojující snad 

nespojitelné - oblast Stejného a Jiného. Dobrali jsme se doposud myšlenky, že tato linie 

nemá žádný zákonitě vymezený prostor, který by se vždy stejně opakoval nejen u různých 

bytostí, ale i u bytosti téže. Tato linie se odehrává jako proces komunikace, spočívající teprve 

ve vyhmatávání místa, kudy povede. Před bytostí se tak otevírá v prostoru komunikace 

dalekosáhlá oblast svobody. 

Přijmeme-li za svou myšlenku, jež zakládá heterogenní vědomí, tj. myšlenku, že samo toto 

vědomí je příčinou příchodu transcendence do světa, uznáme tím i možnost vědomí setkat se 

se svou smrtí. 

Smrt se však může jevit jako silný protihráč. Smrt na nás může promluvit z tak radikální 

Jinakosti, ze svého výsostně Jiného světa, že k nám přichází až po našem konci, nikoli však 

spolu s naším koncem. Vůči smrti se jakékoli vědomí může jevit vždy příliš homogenní. 

V takové smrti by i Ty Druhého uzavřené v nedostižné separovanosti jeho vlastního Já, 

Stejného, vždy bylo přeměněno na společný jmenovatel. Stejný a Jiný by splývali. Radikální 

separovanost individuálního vědomí by byla klam a smrt by tento klam jednou provždy 

vyvrátila. Ocitli bychom se náhle ve světě semihomogenního vědomí, jež zaniká úměrně 

tomu, nakolik je zestejněno v zániku těla, kdy již nepokračuje ve své existenci jako subjekt, 

nýbrž ,,zaniká" a pokračuje v existování již jen jako objekt v dějinách, jako uspořádaná, již 

zašlá skutečnost, ovládaná tím, kdo pořádá - ohniskem přítomné skutečnosti, na níž se již 

vědomí nepodílí. 

Taková smrt, i když nás k ní mohou, kdykoli na ni pomyslíme, odkazovat naše pochyby, 

však není smrtí heterogenního vědomí. My jsme se zde ale rozhodli uznat naše vědomí za 

příčinu příchodu transcendence do světa, a tím i možnost setkání se se smrtí. 

Smrt, nahlédnutá jako sám příchod Jiného, náhle přestává mít charakter něčeho, co se nás 

netýká, něčeho, co lze z našeho života vytlačit - a že tuto tendenci vytlačovat ji ze svého 

života a nepřipouštět si ji člověk má!54 - a stává se náhle samotnou možností setkání a 

rozmluvy. 

Uznáme-li vědomí za kořen transcendence světa, pak je to samotné vědomí, kdo do světa 

přivolává smrt. 

54 Srov. např. Haškovcová, H.: Fenomén stáří. Panorama, Praha 1990, str. 369. 
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Smrt náhle dostává nový smysl. Protože není jasné, kudy prochází linie mezi Stejným a 

Jiným, není ani jasné, odkud k nám přichází smrt. Smrt se tak stává vpravdě všudyzdejší. 

Jako daleko vážnější se náhle staví i myšlenka, že člověk umírá již od svého narození. 

Semihomogenní vědomí má tendenci vytlačovat smrt, nepřiznávat si její přítomnost, a 

proto umírání v průběhu života považuje za "nepravé" umírání, za metaforu onoho "pravého" 

umírání, které je koncem života po vypršení času. Čas je pro něj totéž co ono samo - vnímá 

jej jako homogenní plynutí jeho samého, jež na konci vytvoří uzavřený souvislý celek. Právě 

z toho důvodu nemůže uznat umírání v průběhu života za umírání pravé. 

Oproti tomu heterogenní vědomí stojí vstříc smrti vždy v rozmluvě. Tato rozmluva je vždy 

přítomna, a smrt tak může přijít každou minutou. Smrt tak nepřijde na konci nějakého celku, 

jenž nazveme život - naopak nedáme-li si pozor, vychýlíme-li výrazně linii setkání Stejného 

a Jiného, může smrt přijít ihned, v půli věty, uprostřed rozdělané práce, Jinakost se probourá 

do našeho stabilního světa, a nenechá nás dokončit naše záměry a cíle. Svět má tendenci 

běžet uzavřen ve své vlastní kauzalitě, ale nebude mu to umožněno. Svět přestane být 

světem. 

6.1 Smrt a sen 

Radikální posun linie mezi Stejným a Jiným jsme již objevili ve snu. I to je jeden z důvodů, 

proč bývá sen nazýván "malou smrtí". Není to jen proto, že člověk leží, jako leží mrtvý, ale 

především proto, že rozměr jeho vztahu ke světu se bytostně mění. Vědomí se s Jinakostí 

střetává na jiných místech, než je v průběhu bdění obvyklé. Ve snu dovoluje vědomí samo 

sobě otevřít si nové perspektivy, sen není pouhé automatické přemítání o prožitcích 

předchozího dne, není to třídírna již prožitých, odehraných faktů. Ve snu se se skutečností 

setkáváme znovu a nově. 55 

55 Mohli bychom ale namítnout, že v takovém případě by bylo možno setkat se i s dávno mrtvýnů lidmi, nebo 

bychom napříč časem mohli mluvit s lidmi, kteří jsou sice živí, ale rozmlouvali bychom s nimi ještě jako 

s dětmi, neboť bychom je mohli potkat ve snu coby děti. Po našem probuzení však lidé kolem nás jako by 

nevěděli, že jsme s nimi ve snu mluvili. Tato námitka často vede k dedukci, že ve snu ve vědomí nedochází ke 

styku Stejného a Jiného, nýbrž jen Stejného se Stejným ve Stejném. Tato námitka však stále vychází 

z představy o kauzálně jednotném, soudržném universu. Ve snu však člověk svět překračuje skutečně, není 

uzamčen ve standardním, stabilním chodu světa; a právě tak to člověk stále dělá svým myšlením, ve snu jen 

s větší intenzitou. Vzpomeňme si, že ve snu se člověk může s Jinakostí setkat ve svém nejhlubším nitru, že 
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Sen nám může být nápovědou pro náš bdělý stav. Poselství snu může pro nás být inspirací, 

odkazem k možnosti zásadní reinterpretace skutečnosti. Stejně jako ve snu dokážeme uchopit 

skutečnost způsobem, který se vymyká našim obvyklým možnostem zkušenosti, i v bdělém 

stavu bychom se měli vážněji zamýšlet nad komunikací s Druhým, s Jiným. Sen nás vytrhuje 

z našich stereotypů a nutí nás ptát se, kdo že to vlastně do našeho života přichází. Sen nám 

ukazuje, že tam, kde by se zprvu zdálo, že s koncem naší obvykle uspořádané skutečnosti 

přichází chaos a nicota, nachází se stále ještě plnost; ovšem Jiná plnost. 

6.2 Erotičnost a snění 

Nejen spánek a sny přinášejí do našeho světa Jinakost, čímž nám dávají zahlédat smrt. 

Také v erotice, v erotické touze, překračuje člověk hranice svého světa. V erotické touze 

vyhlíží člověk k Druhému, těší se z Druhého, směřuje k Druhému. Toto směřování však 

nemíří k nějakému pevně a jistě uchopitelnému Ty. V erotickém usebrání člověk míří za svět, 

tímto svým zvláštním rozpoložením dotýká se nedotknutelného 56, potkává se s Druhým 

v novém světě, který napříště patří již jen jim samým. 

I v erotičnosti proto dochází k radikální reinterpretaci světa. Erotická57 touha se tak podobá 

snění, tak jak jsme o něm výše hovořili. V jistém ohledu je sice kontinuálnější v prostoru, 

kudy vede linie setkání Stejného a Jiného, ani ona však není uchráněna možnosti náhlého 

vpádu Jinakosti do roviny psychična.58 V erotické touze zažívá člověk vlastní sebeproměnu, 

změnu odpovědi na otázku "Kdo jsem?". Zažívá ji úměrně tomu, nakolik nedotknutelnějšího 

se "dotýká". Erotika jako fenomén nás odkazuje k možnosti, že i ve stáří člověk sám sebe 

objevuje jako člověka nového, že i v tělesném stáří je člověk stále ještě velmi mlád59
• Oblast 

erotična, odehrávající se v duchovní sféře člověka, totiž nepřichází zcela sama; musí býti 

pěstována a vychovávána, jinak má člověk spíše tendenci dotknout se dotknutelného. 

Prohlubuje-li se však pěstováním a pečováním, přináší plody a člověk může zažít "obrácení 

času" - vlastní mládnutí. Člověk tak může být jako dítě, i ono je příchozím odjinud a ve 

Jinakost může zachvátit stabilní oblast psychična a radikálně je změnit. A i takto radikálně psychicky změněné 

Já zůstává stále tímtéž Já. Podobně i Druhý zůstává Druhým. 

56 Srov. Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997, str. 229. 

57 Nikoli ovšem dnes velmi rozšířená parodie erotičnosti, např. v tzv. "erotických" filmech. 

58 Ne nadarmo praví lidové pořekadlo, že velká láska snadno se může změnit ve velkou nenávist. Ovšem tato 

zdánlivá dualita stojí na velkém zájmu milujícího a nenávidícího, a tím je stírána. 

59 Srov. Haškovcová, H.: Fenomén stáří. Panorama, Praha 1990, str. 31. 
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svém přesahování ještě příliš nepatří do tohoto světa. V erotické touze, ve svém přesahu 

k neuchopitelnému, stává se i dospělý člověk příchozím odjinud. 

V erotické touze setkává se člověk s Druhým jinak, setkává se s ním tak, jak se s ním 

doposud nikdo jiný nesetkal. Člověk by se nad Druhým až pozastavil a zeptal se: je to tentýž 

člověk? 

Lidé, kteří se raději dotknou dotknutelného, by se nadto zeptali: Má cenu a smysl erotická 

touha po dávno zemřelém Druhém? 

A člověk zachvácen erotickou touhou, jež jde až za tento svět, jež je voláním Jiného světa, 

ví, že to smysl má. 

6.3 Dva pohyby rodičovství 

V rodičovství se člověk účastní na dvojím životním pohybu - jednak přivolává na svět 

nové Já, jednak si uvědomuje, že toto nové Já jej v čase pravděpodobně přežije. Struktura 

času je pravděpodobně založena v tomto generačním přežívání, bez ohledu na skutečnost, že 

plno dětí své rodiče nepřežije. 

Dítě přichází na svět jako cizinec z oblasti transcendence, Odjinud. Je však třeba sledovat 

význam tohoto slova Odjinud. Toto Odjinud nemá totiž charakter minulosti, ze které by dítě 

přišlo, nýbrž budoucnosti, do které dítě může odejít. V dítěti přichází na svět Jinakost, která 

v něm do té doby nikde nebyla. V rodičovství člověk zakouší přesah sebe sama. 

V příchodu Jinakosti dítěte můžeme zahlédnout již výše zmíněnou dvojí modalitu tělesnosti 

- tělesnost jako sám prostor setkání s Druhým a tělesnost jako opačný pól vůči psychičnu, 

kdy tělo vystupuje jako cosi od nás odlišného. Tělo jako opačný pól vůči psychičnu je však 

jen výřez linie setkání Stejného a Jiného, při příchodu transcendujícího dítěte musí být pak 

doplněna linií celou. 60 

Setkání s Druhým plodí dalšího Druhého (dítě), stejného jako Já a Druhý (rodiče), přesto 

ale Jiného ve své Stejnosti. Znamená to, že Druhý (dítě) spočívá ve své Jinakosti, přesto to 

ale bude rodič, který své Já sebesdělí dítěti. Tento proces sebesdělení má charakter 

vychovávání a vzdělávání, a jest znovu onou linií vyhmatávání styku Stejného a Jiného. 

Výchova dítěte tak má svým charakterem sebetranscendence Já podobu otázek po vlastním 

Já a podobě tohoto Já. Každá výchova je tak v posledku výchovou filosofickou, ovšem 

60 To mimo jiné ukazuje, že je možné početí z Ducha, pokud ryzí vanutí Ducha uznáme za místo, kde se 

odehrává skutečnost, tj. za místo setkání Stejného a Jiného. 
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některá více a některá méně, což souvisí s intenzitou této výchovy, s intenzitou kladení si 

otázek. 

Setkání s dítětem v rodičovství má tak charakter dvojí: jednak setkání se s vlastním Já 

existujícím jako Druhý, jednak setkání se s transcendencí dítěte, která omlazuje i mé 

individuální Já, jež je coby individuum podobně jako v erotice vyváděno za hranice tohoto 

světa.61 

6.4 Za horizontem 

Vyjdeme-li z nejelementárnějších předpokladů o smrti, tak jak jsme je vyjádřili v kap. 5.1, 

můžeme je vyjádřit i otázkou, co se skrývá za horizontem života. Všechny tyto otázky jsou 

vskutku elementární, jednoduché, a vyjadřují vpravdě i naši znalost smrti. Přiznáme-li si 

skutečný stav věcí, o smrti toho zatím nikdo moc nevíme. 

Tuto neznalost však můžeme interpretovat jako naši naději. Taková interpretace nemá 

smysl coby cena útěchy, jakési "můžeme mít naději, můžeme doufat, že snad to bude po 

smrti dobré". Smrt nestojí k naději ve vztahu, že by ji vyvolávala a zároveň byla od ní 

odlišná. Smrt sama je naší nadějí vyššího řádu, nadějí na transcendenci našeho vědomí, nikoli 

ovšem jen našeho psychična; je nadějí, která se uskutečňuje. 

Smrt jako to dosud nezjevené, dlící za horizontem, nás staví do vynikající pozice - stáváme 

se svobodnými bytostmi, bytostmi svobodnými od světa. Zároveň si však uchováváme 

schopnost pobývat smysluplně ve světě. To se ukazuje v modalitách naší existence, jak o 

nich bylo hovořeno - v erotičnosti, ve snění, v rodině. Tyto modality ukazují, že svět nemá 

charakter do sebe uzavřené totality, za kterou by mohla číhat smrt k totalitě se nevztahující. 

Naopak nám ukazují, že je možno vystupovat k horizontu či za horizont a poznávat věci, 

které jsme dříve neviděli. 

Nikoli všem je otevřena erotická dimenze, ale když ji člověk náhle objeví, je překvapen 

změnou světa, kterou by v předchozím stavu svého pobytu neočekával. Jiní mají zase 

problémy se spánkem a sny, či se neumějí nebo nechtějí oddávat ani dennímu snění. Jiní mají 

problém stát se rodiči či mají problém vidět spoustu jiných věcí, které otvírají bránu 

k Jinakosti, o kterých zde hovořeno nebylo. Přesto stále platí, že když už člověk jednou 

61 Vztah rodičovství a erotiky by mohl být zajisté zajímavým tématem s ohledem na výzkumy např. Freuda či 

Junga, přesto se mu v této práce vyhnu, a budu je posuzovat odděleně, byť by možná takto posuzovány být 

nemusely. 
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takovou dimenzi světa objeví, zjišťuje, že se mu zpřítomnilo něco, co dříve nebylo součástí 

jeho světa, že se mu zpřítomnila jakási novost. 

Otázka vztahu homogenního a heterogenního vědomí se odehrává i ve vztahu ke smrti -

heterogenní vědomí předpokládá, že na smrt můžeme pohlížet jako na modalitu podobnou 

jiným modalitám (eros, sen, rodičovství etc.) Smrt se od těch ostatních může lišit jen mírou 

průchodu za horizont, nikoli však způsobem. Ke smrti proto nemusíme kráčet zvláštní 

cestou, můžeme si vybrat libovolnou modalitu a po ní se vydat. Smrt nalezneme na každé 

z nich. Je to ovšem smrt, která má jinou podobu, než jak by ji vidělo homogenní vědomí -

nepřichází prázdnota, nicota světa, ale naopak jeho naplnění.62 

Ke smrti proto heterogenní vědomí nemusí vyhlížet jako ke svému konci, ale jako 

k vykročení do nové skutečnosti, jež však není od naší dnešní skutečnosti odtržená, nýbrž je 

jejím "volným" pokračováním63 • To je důležitý rozdíl od homogenního vědomí, které po 

smrti sice také trvá, ovšem je rádo, že se tohoto světa zbavilo. V heterogenním vědomí tak 

můžeme spatřovat pozitivní pohyb, jenž osmyslňuje naše současné životní trampoty a 

nepovažuje je za banální, čímž otevírá prostor skutečné, živé etice. To musí být v dnešní 

době stále dokola připomínáno, neboť současná společnost ve své re1ativizaci hodnot na 

etický život rezignuje.64 

62 Poměrně rozsáhlou reflexi fenoménu naplnění přináší ve své knize Dějiny a eschatologie RudolfBultmann. 
63 Volným z toho důvodu, že se člověk přecijenom přerozuje a nezůstává stejným. 
64 Upozorňuji, že zde vůbec nejde o kritiku relativizace hodnot, která je velkou příležitostí právě pro zahlédnutí 
Jiného, ovšem s relativizací by neměl přijít nezájem a otupění o toto Jiné. Srov. i Platónovu Ústavu (618c): 
"Zde, milý Glaukóne, ovšem nastává pro člověka patrně svrchované nebezpečenství, a proto jest se co nejvíce 
vynasnažovati, aby každý z nás, nedbaje ostatních nauk, byl hledatelem i žákem jen té nauky, ze které by nabyl 
schopnosti poznati a nalézti, kdo by jej učinil silným a znalým, aby rozeznával život dobrý a zlý." S ohledem na 
napětí ukryté v ideách je podle mého názoru možno číst tento text ve smyslu hledání různých učení vhodných 
pro různé lidi. 

37 



7.0 Závěr 

V předchozích kapitolách jsme si představili smrt jako vícerozměrný fenomén: jednak jako 

stav mysli konečně osvobozené od těla, jednak jako nicotu a konec, také ale jako modalitu 

naší vlastní existence, která jí je přirozená a kterou prožíváme prakticky běžně, jen 

s rozdílem míry. 

Práce však neměla za cíl nalézt jedinou skutečnou a pravou smrt, naopak chce podržet 

všechny tyto smrti v aktuálnosti, neboť je možné, že všechny tyto smrti se nás mohou týkat, a 

to v závislosti na stavu našeho vědomí. Možná je výrok, že každý nalezne takovou smrt, 

jakou si zaslouží, aktuálnější, než bychom si kdy představili. 

Toto nalézání své smrti spočívá v tom, kým člověk je. Možností zemřít je tak na člověka 

kladena určitá zodpovědnost za sebe sama. Mohl by totiž dopadnout jako onen muž 

v podobenství o hřivnách (Matouš 25,14). 

Na tomto světě stojí člověk jako na rozcestí, svět sám je toto rozcestí. Na zodpovědnosti 

člověka je, zda-li zůstane na místě či se začne vydávat za horizont života. Toto vydávání se 

za horizont má podobu filosofické (sebe)výchovy. Filosofie se nám zde odhaluje jako věda o 

umírání. 65 

7.1 Stejný, Jiný a eschatologie 

Naše metodologická teze o podržení všech forem smrti vycházející z více forem vědomí 

má ještě další důsledek. Vycházení heterogenního vědomí vstříc smrti může mít totiž i svá 

úskalí. 

Setkání s Jiným totiž může nabýt i podobu "světové katastrofy subjektu", jak o ní bylo výše 

promluveno. Jiné může do vnitřního života vědomí vpadnout s razantní silou násilníka. Jak 

bylo ukázáno v případě snů, člověk se náhle může proměnit v Jiného jsa jiným zcela pohlcen. 

Zde ke slovu přichází koncept homogenního vědomí jako velmi užitečný. Smrt jako 

nejzazší horizont vědomí představuje zároveň i nejzazší Jinakost. Chce-li se člověk 

v zahorizontálním naplnění dočkat také patřičné re-novace, tj. skutečného, byť "volného" 

pokračování svého původního smyslu, měl by si pěstovat i homogenitu svého vědomí. Tváří 

v tvář neskutečné síle Jinakosti se proto člověk do náruče homogenity uchýlí velmi rád. 

65 Srov. Platón: Faidón, 64a. 
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Naše východisko o podržení všech forem smrti v našem vědomí má tak podobu výzvy 

vydat se na cestu a snažit se tyto formy živě, prakticky integrovat. Tato integrace tváří v tvář 

smrti je vlastním údělem filosofa. 
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Summary 

Fenomenologie smrti 

The Phenomenology of Death 

Jiří Flam 

In this thesis the author presents the phenomenon of death from the viewpoint of the 

possiblity oftwo opposite forms of consciousness, homogeneity and heterogeneity. 

The conception of the homogeneity oj consciousness is based on the analysis of Descartes' 

philosophy. It demonstrates his se1f-consciousness as the se1f-contained apprehension, which 

is separated from the Other. Thus implies the consequences on the level of body that cannot 

serve as the nodal point of consciousness and the Other. 

This problem is solved by the conception of the homogeneity of consciousness that not only 

does concider the body as the nodal point of consciousness and the Other but also 

understands body as the proper form of consciousness. This also means the understanding to 

the consciousness as the cause of the coming of trancendence into the world. 

This solution has specific consequences. Some of these are the possibi1ity of the contact with 

the Other in form of erotic ecstasy, parenthood and dreaming. 

This makes the space for new interpretations of death. Than the death is not the end any 

longer. Neither is separated from the homogenous totality of life. The life itse1f is the space 

of encountering the death instead. That also implies the encountering the death in form of 

erotic ecstasy, parenthood and dreaming. 

However, the aim of the present thesis is not to decide what sort of death is the true one but 

describes various sorts of them. They need to be integrated as well as the various forms of 

consciousness. And for the purpose of the above mentioned integration the tension between 

both sorts of deaths and both sorts of consciousnesses is needed. 
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