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ABSTRAKT

Tato diplomové práce je filosofickou interpretací problému intersubjektivity v díle

Jeana-Paula Sartra (1905 – 1980) a Emmanuela Lévinase (1906 – 1995). V první 

části práce pojednává o Sartrově pojetí intersubjektivity, jak je vypracováno v díle 

Bytí a nicota. Kapitola o Sartrovi (po stručném úvodu do jeho filosofie) tematizuje 

jednotlivé aspekty Sartrovy teorie intersubjektivity. První část diplomové práce je 

zakončena kritikou Sartrovy teorie intersubjektivity, která nám umožňuje pojednat o

Lévinasově pojetí intersubjektivity jako o koncepci alternativní. Jádrem interpretace 

Lévinasovy koncepce je kniha Totalita a nekonečno. Závěrečná část práce shrnuje 

hlavní rozdíly obou koncepcí.

Klíčová slova: intersubjektivita, druhý, existence, svoboda, etika, Sartre, Lévinas

ABSTRACT

The aim of this diploma thesis is a philosophical interpretation of the problem of 

intersubjectivity in the work of Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) and Emmanuel 

Levinas (1906 – 1995). In the first part, it deals with the conception of the Other in the 

Jean-Paul Sartre´s Being and Nothingness and analyzes (after a brief introduction to 

Sartre´s philosophy) concrete aspects of Sartre´s theory of intersubjectivity. This part 

ends with a critique of Sartre´s theory, which enable us to interpret the Levinas´s 

theory as an alternative conception of intersubjektivity. The analysis in the second 

part is based on the Levinas´s book Totality and infinity. The final part sums up the 

main differences of both conceptions.

Key words: intersubjectivity, the Other, existence, freedom, ethics, Sartre, Levinas
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ÚVOD

Tato práce je příspěvkem na okraj jednoho velkého problému přitahujícího 

filosofické myšlení. Současná filosofie těží z mnoha obratů, k nimž došlo v průběhu 

20. století. Změna akcentu vynesla do popředí specifická témata, a proto se hovoří

například o obratu k jazyku či obratu k tělesnosti. Je možné identifikovat i další 

obrat: obrat k intersubjektivitě.1

Téma intersubjektivity před námi otevírá podivuhodný a stále živý problém 

druhého člověka. Filosofická reflexe vztahu já-ty a pokus o uchopení druhého jsou 

obklopeny rozlehlými prostory. Na jedné straně se k tématu intersubjektivity 

vyjadřují empirické vědy (např. vývojová psychologie a neurovědy), na straně 

druhé je téma druhého předmětem výpovědí z oblasti náboženství. Filosofie je 

rozkročena mezi těmito dvěma oblastmi, není od nich ale neprostupně oddělena: 

inspiruje a nechává se inspirovat. Například fenomenologie, která vychází ze 

zkušenosti s fenoménem druhého, může v myšlení některých filosofů (např. J.-L. 

Marion, M. Henry, E. Lévinas) projít takovou cestou, že lze závěry, které o druhém

činí, označit za téměř spřízněné s některými náboženskými postuláty. Mohlo by se 

zdát, že druhý má mít místo především v etice (Jak jednat, když je zde druhý?).

Kromě již zmíněné fenomenologické perspektivy (Jak se mi druhý jeví?), lze 

k problému druhému přistupovat otázkami ontologickými (Jaký je způsob bytí 

druhého?) nebo epistemologickými (Jak mohu druhého poznat?). V této práci se 

v rámci zkoumání Sartrovy a Lévinasovy koncepce intersubjektivity těchto otázek 

dotkneme, důležité však bude rovněž jejich přehodnocení s ohledem na kritiku 

ontologie a západní filosofické tradice, kterou uskutečnil Lévinas. Tím jsme již 

naznačili, oč v naší práci půjde. Chceme ukázat, jak Sartre a Lévinas v rámci své 

filosofie tematizují problém druhého. Další linií práce je její dynamický aspekt, 
                                                            
1 Za strůjce „intersubjektivistického obratu“ lze považovat Edmunda Husserla (1859 – 1938), u 

něhož téma druhého nabylo v určité fázi jeho filosofického vývoje rozhodujícího významu, a 

otevřelo tak dveře bádání zaměřenému na toto téma (viz Husserl, E., Karteziánské meditace, 

především pátá meditace). Mezi další myslitele, kteří se ve 20. století jako svým důležitým tématem 

zabývali intersubjektivitou, patří např. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), Maurice Merleau-Ponty

(1908 – 1961) či Emmanuel Lévinas (1906 – 1995). V současnosti se téma rozvíjí nejvíce v rámci 

francouzské filosofie a reprezentují ho např. Renaud Barbaras  (1955) a Jean-Luc Marion (1946).
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který spočívá v tom, že kritika Sartrovy teorie nám bude východiskem pro 

představení Lévinasovy alternativní koncepce. Práci lze tedy číst dvojím způsobem:

jako představení dvou filosofických koncepcí (úvod do Sartrova a Lévinasova 

myšlení v oblasti intersubjektivity) a současně jako polemiku se Sartrovou koncepcí 

a hledání její alternativy v rámci Lévinasova myšlení.

Proč začínat Sartrem? A proč hledat alternativu u Lévinase? Sartrovi se 

takříkajíc nelze vyhnout, neboť se nám staví do cesty; stojí na počátku našeho 

problému. Nikoliv tím, že by byl strůjcem „intersubjektivistického obratu“

v myšlení (tento primát jsme přiřkli Husserlovi), ale protože jako první vskutku 

vytvořil „teorii druhého člověka“, jak o tom mluví Gilles Deleuze v textu Michel 

Tournier a svět bez druhého (viz Deleuze, G., Logique du sens), který je českému 

čtenáři k dispozici jakožto doslov k románu Michela Tourniera Pátek aneb lůno 

Pacifiku. Deleuze zde konstatuje, že „Sartrova teorie v Bytí a nicotě je první velkou 

teorií druhého člověka“.2 Kritika Sartrovy koncepce však ukáže, že není udržitelná. 

A v ten okamžik se o slovo hlásí Lévinasova filosofie, neboť nabízí zcela jiný 

rámec, do něhož lze naše téma zasadit. Současně je Lévinasova koncepce 

intersubjektivity propojena (většinou implicitně, někdy explicitně) se Sartrovou 

teorií na úrovni řady konkrétních témat, takže polemiku lze vést nikoliv pouze 

obecně, ale i v detailech. Lévinas svoji koncepci, jak ukážeme připomenutím

hlavních Lévinasových inspiračních zdrojů, jistě nevytvářel jako reakci na Bytí a 

nicotu, na druhé straně Lévinas Sartra na konci Totality a nekonečna výslovně 

zmiňuje, navíc v souvislosti se závěry své práce a staví je proti pozici Sartra. 

Spojení Sartra a Lévinase tedy v žádném případě není nahodilé, naopak se 

domníváme, že porozumíme Lévinasovi lépe, pokud představíme jeho koncepci 

                                                            
2 DELEUZE, Gilles. Michel Tournier a svět bez druhého. In: TOURNIER, Michel, Pátek aneb lůno 

Pacifiku, Červený Kostelec: Mervart, 2006, s. 226, pozn 1. Deleuze připisuje Sartrovi primát ve 

vytvoření teorii druhého člověka, protože podle něj Sartrova koncepce „přesahuje alternativu: je 

druhý člověk objektem (byť zvláštním objektem v perceptivním poli), nebo subjektem (byť jiným 

subjektem pro jiné perceptivní pole)? V tom je Sartre předchůdcem strukturalismu, neboť jako první 

považoval druhého člověka za zvláštní strukturu nebo specifičnost, neredukovatelnou na objekt a 

subjekt. Jenomže tuto strukturu definoval „pohledem“, takže znovu upadl do kategorií subjektu a 

objektu, když učinil z druhého toho, kdo mě zakládá jako objekt, když se na mě dívá, byť se musí 

sám stát objektem, jestliže se mi podaří na něj pohlédnout.“ Tamtéž.
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jako jistou „odpověď“ Sartrovi.

Základní primárními texty, z nichž budeme vycházet, jsou následující:

1. Jean-Paul Sartre: Bytí a nicota (s výhradním zaměřením na „Třetí část. Bytí pro 

druhého“; první vydání 1943);

2. Emmanuel Lévinas: Existence a ten, kdo existuje (první vydání 1947), Čas a jiné

(první vydání 1948) a především Totalita a nekonečno (první vydání 1961).

Odkazy na další texty obou autorů, sekundární literaturu a na jiné filosofy 

představují doplnění těchto základních textů či komentář k nim. Současně je třeba 

upozornit na nutná omezení naší práce. Sartrova teorie druhého je vymezena 

příslušnými pasážemi Bytí a nicoty. U Lévinase je však situace poněkud obtížnější, 

neboť problém druhého u něj nevystupuje jako jeden filosofický problém vedle 

řady jiných ekvivalentních problémů, ale tvoří v jistém smyslu jádro Lévinasova 

filosofického úsilí. Lévinasova filosofie má dva vrcholy, dvě ústřední díla, která 

ztělesňují jeho filosofické myšlení. Prvním vrcholem je dílo Totalita a nekonečno

z roku 1961, druhým vrcholem je kniha Autrement qu’être ou au-delà de l’essence

(Jinak než být aneb za hranicemi esence) z roku 1974. Neboť druhé dílo je v jistém 

smyslu radikalizací a domýšlením pozic díla prvního, musíme začít u Totality a 

nekonečna, chceme-li Lévinase pochopit. Vztah těchto dvou děl by navíc mohl být 

předmětem samostatného zkoumání, které na tomto místě nemůžeme uskutečnit.

Předložka „u“ ve spojení „druhý u Lévinase“ se tedy vztahuje k Lévinasovi 

z Totality a nekonečna. Další Lévinasova díla (Existence a ten, kdo existuje a Čas a 

jiné), s nimiž zde pracujeme, mají ve vztahu k Totalitě a nekonečnu přípravnou 

povahu.
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1.	DRUHÝ	U	JEANA-PAULA SARTRA

1.1.	Úvod do Sartrovy	filosofie

Tato podkapitola je výsledkem kompromisu. Naším výhradním zájmem je 

téma intersubjektivity u Sartra a ani v rámci tohoto tématu, jak ještě upřesníme, 

nám nejde o předvedení všech jeho aspektů, současně však nechceme zcela 

opominout širší kontext Sartrovy filosofie. V pouhém nástinu proto představíme 

základní Sartrovo východisko, které bude poskytovat rámec našemu tématu

ústřednímu. Nejde tedy o to učinit Sartrově filosofii za dost, to zde ani není možné, 

ale co nejstručněji ji filosoficky představit. Poté přejdeme k analýze pasáží, které 

tvoří jádro naší kapitoly o Sartrovi a které jsou obsahem Třetí části Bytí a nicoty, 

která nese název Bytí pro druhého.

Vstupme do Sartra spíše rovnou než opatrně a pomiňme tak jeho biografii, 

vymezování a peripetie existencialismu, historický kontext, Sartrovu spisovatelskou 

dráhu a jeho občanskou angažovanost či momenty vývoje jeho filosofického 

myšlení od spisů o imaginaci a egu přes fenomenologii až směrem k marxismu.3

Sartre chce v Bytí a nicotě, knize z roku 1943, „vyčerpávajícím způsobem popsat 

vztah člověka k bytí“;4 „vlastním cílem našich úvah je obecná teorie bytí“.5 Jeho 

obecný postup vystihuje podtitul knihy: Pokus o fenomenologickou ontologii.

V něm se současně hlásí o slovo i Sartrovy hlavní inspirační zdroje, které po svém 

modifikuje: Husserlova fenomenologie a Heideggerova ontologie. „Propojení 

fenomenologie a ontologie nebylo nové: již Husserl vytkl fenomenologii úlohu 

nástinu regionálních ontologií a Heidegger chtěl prostředky fenomenologie dát 

základ fundamentální ontologii. Na rozdíl od Heideggera však Sartre nechápal 

                                                            
3 K úvodnímu seznámení s těmito oblastmi srov. např.  NOVOZÁMSKÁ, Jana. Existoval 

existencialismus? Praha: Filosofia, 1998. Doporučuji rovněž skvělou esej o Sartrovi, jejímž autorem 

je Claude Roy a která je součástí výboru Eseje o francouzské literatuře. (ROY, Claude. Eseje o 

francouzské literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1964.)

4 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota. Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 272.

5 Tamtéž, s. 497.
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ontologii jako výsledek analytiky pobytu, nýbrž jako rámec, v němž rozvíjel své 

pojetí lidského bytí.“6 Sartre však samozřejmě zohledňuje mnohé další pozice 

z filosofické tradice. Zmiňme alespoň, že z Descartova cogita čerpá Sartre inspiraci 

pro vlastní vymezení tohoto pojmu a u Hegela se zase po svém nechává oslovit jeho 

dialektikou pána a raba z Fenomenologie ducha. Bytí a nicota obsahuje rovněž 

nástiny interpretací některých klasických literárních děl a jejich literárních postav za 

účelem konkrétního osvětlení Sartrových teoretických úvah. (Například Kafkův 

Zámek a Proces slouží Sartrovi k demonstrování jistého základního rysu druhých 

lidí, kterým je nemožnost předpovídat, jak budou jednat; osudy Josefa K. ukazují, 

co to znamená být ve světě s druhými.) K ilustraci svých tezí využívá Sartre i 

vlastních příkladů, které mnohdy nabývají téměř literární podoby a činí tak četbu 

zážitkem nejen filosofickým. S tématem druhého člověka se u Sartra nesetkáváme 

jako s tématem ústředním, ale jako s momentem, který se vynořil při obecnějších 

zkoumáních v rámci Sartrovy ontologie. V tom se liší od Lévinase, pro kterého je 

intersubjektivita v podstatě nejdůležitějším filosofickým tématem. Zároveň Lévinas 

druhého člověka pojednává spíše eticky než fenomenologicky, vůči ontologii se 

dokonce, jak uvidíme později, ostře vymezuje.

Struktura Bytí a nicoty je následující: Úvod. Výzkum bytí; První část. 

Problém nicoty; Druhá část. Bytí pro sebe; Třetí část. Bytí pro druhého; Čtvrtá část. 

Mít, konat a být; Závěr. V Úvodu Sartre rozehrává svou ontologii, v jejímž jádru 

leží dualita dvou oblastí bytí: bytí pro sebe (vědomí) a bytí v sobě (bytí věcí), 

současně se zde mimo jiné konstatuje propojenost fenomenologického a 

ontologického zkoumání: „Bytí se nám odhalí, přistoupíme-li k němu některou 

z přímých metod, např. v nudě, při hnusu atd., kdy ontologie je popisem fenoménu 

bytí tak, jak se projevuje, tj. bez jakýchkoli zprostředkovatelů.“7 První část zavádí 

pojem nicoty, ukazuje na jeho původ a spojuje ho se strukturou vědomí. Druhá část 

popisuje strukturní momenty bytí pro sebe jako je fakticita, časovost, 

transcendence. Třetí část popisuje další bytostný aspekt člověka, jeho bytí pro 

                                                            
6

THURNHER, Rainer, RÖD, Wolfgang a SCHMIDINGER, Heinrich. Filosofie 19. a 20. století. III. 

Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 371.

7 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 14.
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druhé, provádí se zde analýza pohledu, těla a konkrétních vztahů s druhým. Ve 

Čtvrté části Sartre analyzuje pojmy mít, konat a být; chápe je jako „základní 

kategorie lidské reality“, neboť „v sobě obsahují všechna chování člověka“.8

Jádrem této části je tematizace svobody a jejího vztahu k fakticitě a odpovědnosti. 

Tím se otevírá prostor pro Závěr, který končí morálními perspektivami, jejichž 

rozvedení se chtěl Sartre věnovat v další knize.9

Tímto stručným výčtem jsme chtěli hlavně naznačit, jaké místo ve struktuře 

Bytí a nicoty zaujímá naše téma. Lze o něm smysluplně pojednat samostatně bez 

zohledňování částí ostatních? Struktura Sartrovy práce to umožňuje a vnitřní logika 

výkladu intersubjektivity není přímo závislá na ostatních analýzách, byť není 

Sartrovi intersubjektivita cílem sama o sobě, ale slouží celkovému záměru díla, jak 

jsme o něm hovořili. V rámci samotného tématu intersubjektivity se pak zaměříme

na Sartrovu vlastní koncepci, nebudeme detailně sledovat jeho kritické vyrovnávání 

se s tradičními koncepcemi intersubjektivity (Husserl, Hegel, Heidegger), které jsou 

pozadím pro jeho koncepci vlastní. Antonín Mokrejš, který v knize Fenomenologie 

a problém intersubjektivity stojí před úkolem představit Sartrovu koncepci 

intersubjektivity, k tomu říká: „Explikace struktur o sobě a pro sebe, ani výsledky 

kritických interpretací jednotlivých koncepcí nejsou pro objasnění jeho teorie 

nezbytně nutné“, neboť „jejich vypuštění nenaruší vlastní logiku Sartrovy koncepce 

intersubjektivity“.10 Analýza těchto aspektů Sartrovy filosofie by nás navíc příliš 

odvedla od našeho tématu. Nahradíme ji elementárním náčrtem, který nakonec (byť 

velmi stručně a v poznámce pod čarou) provádí ve své knize i Antonín Mokrejš.

Jestliže bylo výše konstatováno, že Sartre chápe ontologii jako „rámec, 

v němž rozvíjel své pojetí lidského bytí“, nabízí se otázka po podobě tohoto rámce.

Sartre rozlišuje dva druhy bytí: bytí pro sebe (lidská realita, vědomí) a bytí v sobě 

(též bytí o sobě; věc). Způsob bytí člověka se liší od způsobu bytí věcí. Zatímco 

                                                            
8 Tamtéž, s. 501.

9 Podrobným a přitom srozumitelně psaným průvodcem Bytím a nicotou je např. kniha A 

Commentary on Jean-Paul Sartre´s „Being and Nothingness“ (CATALANO, Joseph S. A 

commentary on Jean-Paul Sartre's „Being and Nothingness“. Chicago: University of Chicago Press, 

1980).

10 MOKREJŠ, Antonín. Fenomenologie a problém intersubjektivity. Praha: Svoboda, 1969, s. 212.
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bytí v sobě je tím, čím je,11 bytí pro sebe je „definováno jako bytí, jež je tím, čím 

není, a není tím, čím je“.12 Bytí v sobě je takové bytí, jehož esence vymezuje jeho 

existenci, zatímco bytí lidské (bytí pro sebe) je takové bytí, v němž existence 

předchází jeho esenci.

Bytí pro sebe vymezuje Sartre prostřednictvím negativity.13 Bytí pro sebe je 

negací bytí v sobě. Bytí pro sebe se diferencuje od toho, čím není.14 Existence je 

neustálým nicováním, negováním. Bytí pro sebe, které se negací diferencuje od 

věcí, je svobodné. „Lidská svoboda předchází u člověka jeho esenci (…). To, co 

nazýváme svobodou, nelze vůbec odlišit od bytí lidské reality. Není tu napřed

člověk, který se pak může stát svobodným, nýbrž mezi bytím člověka a svobodným

bytím není vůbec žádný rozdíl.“15 Svoboda tedy není vlastnost existence, ale její 

synonymum. Lidská existence se projektuje do budoucnosti k možnostem, kterými 

se chce stát (je tím, čím není, a není tím, čím je). Avšak stát se něčím trvale po 

způsobu bytí v sobě, mít v rukou svou podstatu, není možné, neboť tím, že existuji, 

jsem nucen neustále volit sám sebe, a tak si – dokud nezemřu – unikám.16 Tím, že je 

                                                            
11 „Bytí v sobě nemá vztah k tomu, čím není, je to, co je; nemůže být tím, čím není: jeho esence 

určuje jeho existenci. Není ani aktivní ani pasivní, není v něm ani afirmace ani negace; je to bytí 

sebou samým zaplněné, neprůhledné, masivní, není v něm ani žádné dění. Je bez důvodu, je tu 

jakoby navíc.“ PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann & synové, 

1997, s. 108.
12 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 33.

13 „Vědomí je vždy vědomím něčeho, tedy je vědomím něčeho jiného, než je bytí vědomí, je jiné než 

toto zjevující se bytí, a tedy je vlastně třeba říci, že vědomí, bytí pro sebe, je nicotou, a je-li takto 

nicotou, znamená to, že spolu s vědomím vchází do světa negace, zápornost. Všude tam, kde je bytí 

pro sebe, kde je lidská existence, všude tam se také hned objevuje negativita.“ PETŘÍČEK, 

Miroslav. Úvod do (současné) filosofie, s. 108-109.

14 „Např. jsem-li si vědom stromu, je prvním krokem to, že se od tohoto stromu distancuji – já 

nejsem strom, strom není vědomí, není existence; a strom se mi ukazuje pouze tehdy, pokud jej moje 

vědomí odlišuje od jiných věcí, tedy moje vědomí vnímá strom tím, že neguje všechno to, co 

nevnímám: strom je pro mne vymezen tím, že není zahrada, že není tento keř atd.“ Petříček, M., 

Úvod do (současné) filosofie, s. 109.

15 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 63.

16 „Člověk je svobodný. A je tedy napořád odsouzen k tomu, aby existoval mimo bezpečí hotové a 

dané podstaty, je odsouzen být svobodný.“ PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie, s. 

111.
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lidská existence u Sartra absolutně svobodná, znamená to rovněž, že je za sebe 

odpovědná. Tato odpovědnost má však u Sartra univerzální rozměr, nejsem 

odpovědný pouze za sebe, ale za všechny. Není-li totiž předem žádné lidské 

podstaty, záleží až na mne, jaký člověk bude. A bude takový, jakým se zvolím; 

volím sám sebe, a přitom volím člověka. Za tuto volbu jsem zcela zodpovědný.17

Tyto rysy lidské existence (svoboda, nutnost neustále volit sebe i člověka, 

odpovědnost), se dávají pocítit jakožto úzkost. „Člověk si uvědomuje svou svobodu 

v úzkosti, neboli úzkost je způsob bytí svobody jako vědomí bytí.“18 Lidská 

existence je transcendence, vztahuje se volbou k tomu, co je mimo ni. Od toho co 

bylo a od přítomné situace směřuje do budoucnosti. U Sartra přitom moje minulost

nedeterminuje moji budoucnost, neboť smysl, který přiřknu své minulosti, záleží na 

mé svobodné volbě. Sartrovou ontologickou stavbou prostupuje trvalé napětí, 

kterým je neseno bytí pro sebe. To se totiž marně žene za tím, aby se stalo bytím 

v sobě, čímsi hotovým a pro jednou vymezeným.19

1.2. Pohled

Třetí část Bytí a nicoty je rozdělena do tří kapitol, Sartrovo vlastní 

vypracování teorie intersubjektivity začíná podkapitolou Pohled. Sartre ukazuje, že 

lidská existence není redukovatelná pouze na strukturu bytí pro sebe, ale disponuje 

rovněž dimenzí bytí pro druhého. „Musíme nyní přistoupit k této nové struktuře 

bytí: bytí pro druhého. Lidská realita musí, jakmile se vynoří, být ve svém bytí 

                                                            
17 Tato témata jsou shrnuta a popularizována v textu Existencialismus je humanismus, který vychází 

z přednášky, kterou Sartre proslovil v roce 1945. Mimo jiné se zde říká: „Jsem zodpovědný za sebe i 

za všechny ostatní a vytvářím určitý obraz člověka, kterého jsem zvolil; volbou sebe sama volím 

člověka.“ SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 19.

18 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 67.

19 „Podle Sartre je základní projekt existence vlastně protismyslný, neboť je to snaha stát se bytím 

pro sebe v sobě (pour-soi-en-soi), to jest být bohem, což je nemožné. Člověk je tedy podle Sartra 

naposled marné usilování.“ PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie, s. 112.
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rovněž bytím pro sebe a pro druhého.“20 Sartre evokuje zkušenost studu, 

prostřednictvím které chce svoji tezi uvést. Stud je jistý způsob vědomí, ten, kdo se 

stydí, jsem já, a stydím se za sebe, stydím se však za sebe před druhým. Stud tedy 

obsahuje dvojitou strukturu, moje bytí pro sebe, které zde bylo před studem, se ve 

zkušenosti studu stává předmětem pro druhého a samo si je této své povahy vědomo 

a jakožto tento předmět pro druhého se i uchopuje: stydím se. Pokud by nebyl druhý 

dán, nelze stud či například pocit vulgárnosti vůbec prožít, „druhý je proto nutný 

prostředník mezi mnou a mnou-samým: stydím se za sebe takového, jak se jevím 

druhému“.21 Bytí pro sebe, kdyby bylo samo, nelze kvalifikovat, ony kvalifikace 

(např. jsem vulgární) získávám až od druhého, samo bytí pro sebe prostě jen je –

„skutek na mně lpí, neposuzuji ho, ani ho neodsuzuji, jednoduše ho prožívám a 

uskutečňuji na způsob bytí pro sebe“.22

Otázky, které Sartre v souvislosti s tématem druhého řeší, lze rozdělit do 

dvou oblastí. Prvním okruhem jsou otázky týkající se existence druhého, druhým 

okruhem je otázka po „vztahu mého bytí k bytí druhého“.23 V rámci první otázky se 

Sartre snaží kriticky vyrovnat s náhledy realismu, idealismu, Husserla, Hegela a 

Heideggera. Tento kritický exkurz do dějin filosofie končí tím, že Sartre „formuluje 

nezbytné a postačující podmínky přijatelné teorie o existenci druhého“.24 Tyto 

podmínky jsou následující:

1. Otázka po existenci druhého je špatně položena, druhého nelze dokázat, protože 

poznání je vždy otázkou pravděpodobnosti, druhého afirmuji. Poznat jiné bytí pro 

sebe (jak je pro sebe), které je vně mého bytí pro sebe je principiálně nemožné, 

neboť poznat by zde znamenalo splynout s druhým. „Teorie o existenci druhého se 

tedy se svým tázáním musí obracet k mému bytí, objasňovat a upřesňovat smysl 

této afirmace a zejména vysvětlit sám základ této jistoty, aniž by hledala důkazy.“25

V této souvislosti Sartre konstatuje, že Descartes nedokázal svou existenci, neboť 

svoji existenci afirmuji, vždy vím, že existuji. Vědění o existenci druhých je 
                                                            
20 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 272.

21 Tamtéž, s. 276.

22 Tamtéž, s. 275.

23 Tamtéž, s. 277.

24 Tamtéž, s. 306.

25 Tamtéž, s. 307.
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stejného řádu jako o mé vlastní existenci. Sartre toto implicitní chápání existence 

druhého nazývá „předontologickým porozuměním“.

2. Východiskem musí být descartovské cogito. „Musíme se proto obrátit k bytí pro 

sebe, aby nám odhalilo bytí pro druhého; musíme se obrátit k absolutní imanenci, 

aby nás přivedla k absolutní transcendenci: v samém nitru sebe sama musím nalézt 

nikoli důvody víry v druhého, nýbrž druhého samého jako toho, kdo nejsem já 

sám.“26

3. Druhý musí být uchopen nikoliv jako předmět našich představ (tím by odkazoval 

k pravděpodobnosti), ale jako konkrétní druhý pro nás, „jako někdo, kdo „zajímá“ 

naše bytí konkrétně a „onticky“ v empirických okolnostech naší fakticity“.27

4. Druhý je negací já, je to někdo, kdo nejsem já. Je třeba pochopit povahu této 

negace. Sartre rozlišuje vnější a vnitřní negaci. Vnější negace, která by mne a 

druhého kladla jako dvě substance ve světě oddělené nicotou, je zde nemyslitelná, 

neboť by nebylo možné druhého uchopit. Je třeba tuto negaci chápat jakožto negaci 

vnitřní. Formulováno s Renaudem Barbarasem: „Tato negace definující druhého 

není rubem pozice uvnitř Bytí: je to moje negace, jež mi patří, i když jí sám 

podléhám – je to určitá dimenze vědomí. Takže druhý je mou zkušeností negace, 

nikoliv negací mé zkušenosti.“28

Sartre ve svém postupu spatřuje jistou analogii s Descartem. Sartre chce „ve 

věci druhého“ uskutečnit něco obdobného, co podnikl Descartes „ve věci boha“.29

Descartovi bylo jeho vlastní cogito základem, z něhož (pomocí objevu ideje 

dokonalosti) uchopil vnějšek (boží transcendenci), Sartre zase uvnitř vědomí 

odhaluje druhého. „Právě tak jako idea nekonečna umožnila Descartovi, aby objevil 

boží transcendenci přímo uvnitř imanence cogito, je nutno v nitru vědomí, tak jak 

ho prožíváme, najít dimenzi, která je vrhá k exterioritě druhého.“30 Je zajímavé 

předeslat, že u Lévinase, jak uvidíme v kapitole jemu věnované, hraje při tematizaci 

druhého svébytné využití Descartovy ideje nekonečna rovněž důležitou úlohu. 

                                                            
26 Tamtéž, s. 308.

27 Tamtéž, s. 308.

28 BARBARAS, Renaud. Druhý. Praha: Filosofia, 1998, s. 17-18.

29 Srov. SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 308.

30 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 17.
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Motivace a kontext jsou však odlišné. U Lévinase idea nekonečna v nás slouží 

k nahlédnutí povahy druhého, idea nekonečna odkazuje k nekonečné jinakosti 

druhého člověka, která se manifestuje v jeho tváři, tento vztah k druhému navíc 

není věděním, ale je touhou. Řečeno poněkud volněji: u Lévinase nás idea 

nekonečna v nás jakoby opravňuje k adekvátnímu (tj. etickému) setkání s druhým 

člověkem, který je nekonečný (neuchopitelný, nepochopitelný); kontext je etický. U 

Sartra se tento motiv objevuje jako východisko při řešení ontologického problému 

existence druhého; kontext je ontologický a epistemologický.

Vraťme se k Sartrovi, který na základě předchozích úvah přistupuje 

k vypracování vlastní teorie. Z výše uvedených podmínek mimo jiné vyplynulo, že 

druhý musí být dán jako konkrétní druhý, s nímž se lze setkat v každodenní 

zkušenosti. Sartre se tedy ptá po „původním vztahu mého vědomí k vědomí 

druhého, v němž mi druhý musí být dán bezprostředně jako subjekt, byť v sepětí se 

mnou“.31 Tento původní vztah označuje Sartre jako zkušenost s pohledem druhého.

Můj původní vztah s druhým jakožto subjektem spočívá v „permanentní možnosti 

být viděn druhým; odhalením mého bytí-předmětem pro druhého musím uchopit 

jeho bytí-subjektem.“32 Druhý, když na mne pohlédne, činí ze mne objekt, objektem 

však nemohu být pro jiný objekt, ale pouze pro jinou subjektivitu, svobodu, druhé 

vědomí. Sartre se to snaží nejprve podpořit analýzou perceptivní zkušenosti, v níž 

se ukazuje, že jinak vnímáme věci a jinak vnímáme člověka. Co vidím, vidím-li

člověka? Jsem-li sám se svými předměty, rozehrávám kolem věcí své vlastní 

vzdálenosti a věci vystupují jako moje možnosti. Vstoupí-li do světa druhý, 

vystupuje jako „privilegovaný objekt“, který mi bere moji prostorovost, kterou jsem 

rozestřel, a vytváří novou organizaci prostorovosti, jejímž je centrem, které mi je 

nepřístupné. Sartre toto objevení se druhého v mém perceptivním poli interpretuje 

jako odcizení mého světa. Druhý působí jako rozkladný prvek, protože nejsem s to 

nijak postihnout jeho vztahy s ostatními objekty, mezi něž patřím i já. Svět, který 

byl zcela zaplněn mnou, mi uniká směrem k druhému, kterému se dává způsobem, 

který mi je zcela nepřístupný; „tento svět má uprostřed svého bytí výpustný otvor, 

                                                            
31 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 310.

32 Tamtéž, s. 313.
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kterým se nepřetržitě vyprazdňuje“.33 Vidím-li například muže, který čte knihu a je 

zcela ponořen do realizace tohoto vztahu s knihou, je oním „výpustným otvorem“ 

právě tento (pouze jemu přístupný) vztah ke knize. Analýza vnímání Sartrovi 

odhalila, že druhý je „privilegovaný objekt“, který reorganizuje můj svět. Nyní 

zkoumá, co přesně znamená, být druhým viděn (pohled). Rámcem zkoumání je 

obecný postup, který Barbaras formuluje takto: „Místo, abychom marně hledali 

přechod od já-subjektu k druhému-objektu, je třeba vyjít ze subjektivity druhého a 

zkušenost, kterou s ním činím, definovat objektivitou, jež je k této zkušenosti 

korelativní. Ovšem tato objektivace neznamená moje zmizení jakožto vědomí, 

degradaci mého já na úroveň bytí o-sobě: zůstává vnitřní negací a představuje 

předmět jisté specifické zkušenosti. Zkrátka základem zkušenosti s druhým může 

být pouze zakoušení mého bytí pro druhého: nejenže zakoušení mé objektivace není 

založeno na vnímání druhého ve světě, toto vnímání samo naopak nutně poukazuje 

ke zkušenosti pohledu.“34

„Každý na mne upřený pohled se manifestuje spolu s vyjevením nějaké 

vnímatelné formy v mém vjemovém poli, ale není svázán s žádnou určitou formou 

(…).“35 Tomu je třeba rozumět tak, že byť se nejobvykleji pohled manifestuje jako 

„konvergence dvou očí směrem ke mně“ (nositelem pohledu je obličej druhého), lze 

ho zakusit i v jiných situacích, například „při zapraskání větví, při šumu kroků, po 

němž následuje ticho, při pootevřené okenici nebo lehkém pohybu záclony“.36

Zkušenost pohledu pochopíme tak, že pohled oddělíme od toho, co ho manifestuje. 

Vnímatelné formy v mém vjemovém poli (oči druhého člověka, rozsvícené okno 

atp.) nejsou pohledem, neboť ten by pak byl jen jakousi kvalitou předmětu. Je třeba 

rozlišit pohled a konkrétní vjem (např. očí) a konstatovat, že „nevnímám pohled na 

předmětech, jež ho manifestují, poněvadž moje uchopení pohledu, který je na mne 

namířen, se jeví na pozadí destrukce očí, které „mne pozorují“: chápu-li pohled, 

přestávám vnímat oči“.37 Sartre tímto rozlišením oponuje námitce, že se mohu mýlit 

                                                            
33 Tamtéž, s. 313.

34 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 18.

35 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 315.

36 Tamtéž, s. 315.

37 Tamtéž, s. 315.
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v tom, že jsem viděn (myslel jsem, že to v dálce je člověk, ale byl to pouze strom). 

Mohu se mýlit o povaze té či oné vnímatelné formy, ale pohled je jistý, neboť je 

právě zmizením veškeré vnímatelné formy. Nelze současně vnímat oči a zakoušet 

pohled, tyto momenty si vzájemně odporují; obecně řečeno: „Nemůžeme vnímat 

svět a současně uchopovat na nás upřený pohled.“38 Prostorová distance mezi mnou 

a místem manifestace pohledu ve zkušenosti pohledu mizí a já jsem bezprostředně 

tímto pohledem ve svém bytí zasažen. Jak jsem pohledem zasažen?

Skrze pohled, zkušenost, že jsem pozorován, se v „mých strukturách 

objevují bytostné modifikace“.39 Sartre tuto modifikaci vykládá pomocí analýzy 

konkrétních empirických událostí. Příkladem budiž muž, který ze žárlivosti 

pozoruje klíčovou dírkou podívanou, která se odehrává za dveřmi. Je non-thetickým 

(nereflektovaným) vědomím sebe sama a v jeho vědomí není žádné „já“, splývá se 

svými akty. Pohlcen světem (věcmi) realizuje své možnosti a chybí mu odstup od 

sebe, vnějšek. Situace se mění v okamžiku, kdy muž uslyší z chodby kroky. Je 

pozorován. Zakouší, že je objektem pro druhého a získává od sebe odstup, nahlíží 

se jako ten, který je pozorován, získává vnějšek; „pohled druhého mi dává být vně 

mého bytí ve světě“.40 Ukázalo se, že „pohled je tedy tím, čím bytí pro sebe získává 

vůči sobě distanci, čím se od sebe odděluje a nahlíží se z vnějšku. Proto teprve 

pohled mne může kvalifikovat jako takového či onakého; pohled mne ustavuje jako 

právě tohoto určitého člověka.“41 Tímto tak či onak kvalifikovaným člověkem jsem, 

můj pocit studu při zaslechnutí kroků na chodbě je toho doznáním, ale současně 

jsem od sebe oddělen subjektivitou druhého, která mne jako takového ustavila, ale 

která mi uniká. Unikat mi může jen svoboda, která není moje. Druhý mi u Sartra 

nabízí paradoxní zkušenost sebe samého; „jako bych měl nějakou dimenzi bytí, od 

níž jsem odloučen nepřekonatelnou nicotou: a tato nicota je právě svobodou 

druhého“.42 Tím, že mne druhý ve zkušenosti pohledu uchopil, ze mne učinil cosi 

hotového, jakýsi objekt, který je při vědomí. Tuto objektivaci Sartre analyzuje a 

                                                            
38 Tamtéž, s. 316.

39 Tamtéž, s. 317.

40 Tamtéž, s. 319.

41 MOKREJŠ, Antonín. Fenomenologie a problém intersubjektivity, s. 215.

42 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 319.
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popisuje ji jako smrt mých možností, druhý mi bere moje možnosti, protože je to 

on, kdo organizuje svět tím, že na mne pohlíží; bere mi moji svobodu, je mojí 

transcendovanou transcendencí. Nejde o to, že bych přestal být svými možnostmi, 

ale o to, že druhý mé možnosti vidí a tím je transcenduje, čímž jakoby prohlubuje 

svět o dimenzi, která mi je cizí a která je totožná se subjektivitou druhého. („Moje 

možnost skrýt se v tmavém koutě chodby se mění v něco, co druhý může překonat 

ke své možnosti, aby mne demaskoval, identifikoval a uchopil.“43) Moje možnosti 

pro druhého vystupují jako překážka i prostředek. Překážkou jsou proto, že druhý 

musí vykonat jisté akty, aby je uchopil (např. osvítit baterkou můj úkryt) a 

prostředkem proto, že mé možnosti, které uchopil, podřazuje svým vlastním 

možnostem.

Základní vztah mne a druhého, jak jsme ho popsali, vede ke konfliktu.

„Pohled druhého ze mne činí bezbranného člověka vydaného napospas svobodě, jež 

není mou svobodou.“44 Toto naše postavení Sartre označuje i jako rabství. Rabem 

jsem v několika ohledech. Jsem objektem hodnot a klasifikací, které si sám 

nedávám a které mi unikají (jejich vlastníkem je druhý), jsem rovněž 

v permanentním ohrožení, neboť své možnosti nemám ve své moci, „toto ohrožení 

není něčím nahodilým, nýbrž je trvalou strukturou mého bytí-pro-druhé“.45 Druhý 

je původně subjektivita, která mne činí objektem pro druhého. V reakci na tuto 

původní situaci mohu zaujmout obranný postoj, který spočívá ve snaze zpředmětnit 

druhého tím, že na něj pohlédnu; „zpředmětňování druhého je (…) obranou mého 

bytí, která mě právě osvobozuje od mého bytí pro druhé tím, že druhému dává bytí 

pro mne“.46 Povahu tohoto konfliktu lze souhrnně shrnout takto: „Struktura pohledu 

obsahuje tedy dvě základní komponenty. Nejprve zkušenost „jsem viděn“, která ze 

mne činí objekt pro jinou subjektivitu, a dále zkušenost, „vidím“, která mne 

vymezuje jako subjektivitu, pro niž se stává jiný předmětem. Vlastní vazby 

intersubjektivity jsou budovány výlučně na tomto základě a jejich nejpůvodnější ráz 

                                                            
43 Tamtéž, s. 322.

44 Tamtéž, s. 325.

45 Tamtéž, s. 325.

46 Tamtéž, s. 326.
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je dán střetnutím a konfliktem těchto dvou pohledů.“47 Druhý, když jsem zakusil 

jeho subjektivitu tím, že jsem jím byl objektivizován, „mě vyřadil ze hry a zbavil 

mě mé transcendence“.48 Další moment vztahu s druhým (zpředmětnění druhého), 

který se rozvíjí na základě předchozího, mne však zase vrací do hry. Napětí těchto 

dvou momentů vztahu s druhým se ukáže, když analyzujeme „původní reakce, jež 

jsou jen rozmanitými způsoby, jimiž uznávám druhého jako nedosažitelný 

subjekt“.49 Těmito původními reakcemi jsou pro Sartra strach, stud a pýcha 

(hrdost). Strach je pocit ohrožení před svobodou druhého, je to odhalení mého bytí 

jakožto předmětu a, jak už jsme řekli, je trvalou strukturou mého bytí-pro-druhé. Na 

tomto základě se pak odvíjí reakce: snaha se strachu zbavit. „Strachu mohu 

uniknout tím, že se projektuji ke svým vlastním možnostem, a pokud své 

zpředmětnění nepovažuji za podstatné.“50 Obdobně je tomu se studem. Stud Sartre 

definuje jako „původní pocit toho, že mé bytí je venku, zapletené s jiným bytím a 

jako takové bez jakékoli ochrany, osvětlené absolutním světlem vyzařujícím 

z čistého subjektu“.51 V reakci na stud zpředmětním druhého. Pozoruji-li druhého, 

vtahuji ho do světa a činím z něj objekt. Jeho subjektivita je sesazena na objektivitu. 

Subjektivita druhého se pak stává pouhou vlastností daného předmětu. Předmětem 

nemohu být pro jiný předmět, a tedy se mi navrací subjektivita. Druhý je po této 

reakci, kterou sám motivoval, objektem, který sice má niternost, která mi je 

nepřístupná, ale má ji jako pouhou kvalitu, která mne neurčuje a nedotýká se mě

stejně jako prázdný vnitřek této krabice, abychom uvedli Sartrův příklad. Zatímco 

stud byl uznáním subjektivity druhého a odhalením mé předmětnosti, pýcha je 

pokusem o „stvrzení mé svobody vůči druhému jako objektu“.52 Pýcha (např. hrdost 

na mou krásu) je však podle Sartra sama v sobě rozporná. Nejprve jsem určen jako 

předmět, kterému byla přisouzena určitá kvalita (např. krása), čehož chci využít a 

přisvojit si druhého jako toho, kdo mne takto svobodně určil. Chci být trvale tímto 

krásným předmětem, ale rozpor je v tom, že nevlastním své vlastní určení. Moje 
                                                            
47 MOKREJŠ, Antonín. Fenomenologie a problém intersubjektivity, s. 216.

48 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 347.

49 Tamtéž, s. 351.

50 Tamtéž, s. 348.

51 Tamtéž, s. 348.

52 Tamtéž, s. 350.
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krása a svoboda druhého jsou nakonec totéž, nelze se jich zmocnit a zpředmětním-li 

druhého, zmizí moje krása (nemohu být předmětem pro předmět).

Popsali jsme původní konflikt s druhým a jeho momenty. Harmonické 

splynutí (nějaký druh syntézy), v němž bychom bez-konfliktně koexistovali 

s druhými, je nemyslitelné. Napětí je trvalé a to i tehdy, když druhého zpředmětním, 

neboť tím mu ještě neberu možnost (pokud není mrtvý), aby on znovu zpředmětnil 

mě. Spirálu konfliktu, která se roztočí, jakmile jsme s druhými ve světě, shrneme 

Sartrovými slovy: „Druhý jako objekt je tedy výbušným prostředkem, kterým 

obezřetně manipuluji, neboť kolem něho neustále pociťuji stálou možnost, že bude 

přiveden k explozi, a tímto výbuchem prožiji útěk světa pryč ode mne a odcizení 

svého bytí. Soustavně tedy usiluji o to, abych druhého zadržel v jeho předmětovosti, 

takže moje vztahy k druhému jsou v podstatě léčky, jež ho mají donutit, aby zůstal 

předmětem. Stačí však jediný pohled druhého a všechny tyto úskoky se zhroutí.“53

Zkrátka: „Zatímco já se snažím vymanit z vlivu druhého, druhý se snaží vymanit 

z mého vlivu. Zatímco já se pokouším zotročit druhého, druhý se pokouší zotročit 

mne.“54

Viděno odjinud, druhý je u Sartra vykreslen jako jakýsi „voyeur“, který se 

dívá a hodnotí, a tím mne vybízí k témuž. Klima sartrovského intersubjektivního 

prostoru je naplněno skrytou fascinací z moci, kterou má voyeur, když svým 

pohledem vlastní pohled druhého.55

                                                            
53 Tamtéž, s. 357.

54 Tamtéž, s. 426.

55 V jednom Wittgensteinově záznamu můžeme číst o fascinaci voyeurstvím. Situace, která se zde 

popisuje, v kostce vystihuje atmosféru sartrovského intersubjektivního prostoru: „Nic by nemohlo 

být pozoruhodnější než se dívat na člověka při jakékoliv docela prosté, každodenní činnosti ve 

chvíli, kdy si myslíme, že ho nikdo nesleduje. Představme si divadlo, opona jde nahoru a my se 

díváme na člověka, který – sám v místnosti – chodí sem tam, zapaluje si cigaretu, sedá si atd., tedy 

že najednou vidíme člověka zvenčí, jak ho jinak nelze vidět; jako bychom na vlastní oči uviděli 

kapitolu čísi biografie, – muselo by to být hrůzné a fantastické zároveň. Fantastičtější než cokoliv, co 

by na jevišti mohl nechat zahrát nebo říci básník, viděli bychom sám život. – Ale ten přece vídáme 

denně a nedělá to na nás nejmenší dojem. Ano, ale nevídáme ho z téhle perspektivy.“ 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 14.
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1.3.	Tělesnost	a	intersubjektivita

Název této podkapitoly chce říci jen tolik, že z kapitoly Tělo z Bytí a nicoty

se stručně zaměříme na ty aspekty tělesnosti, které jsou přímo spjaty s druhým.

Viděli jsme, že druzí pro nás existují ve dvou ohledech: druhý jako subjektivita, 

která na mne pohlíží, ale kterou nejsem s to poznat (subjektivita není předmět), ale 

s jistotou ji prožívám jako své bytí pro druhého; druhý jako objekt, který naopak 

poznávám ve světě, když na něj pohlédnu, čímž mu dávám být. „Mezi oběma 

těmito formami není žádná syntéza možná“, upozorňuje Sartre.56 Manifestací 

druhého jako objektu je tělo.

Tělo Sartre analyzuje ve třech ontologických rozměrech: tělo jako bytí pro 

sebe (žité tělo); tělo-pro-druhé (tělo-objekt); třetím ontologickým rozměrem těla je 

fakt, že existuji pro sebe tak, jak je mé tělo poznáváno druhým. Relevanci pro naše 

téma má hlavně druhý a třetí rozměr těla. Tělo jako bytí pro sebe, žité tělo, odhaluje 

tu dimenzi, v níž jsme svým tělem. Tělo zde vystupuje jako centrum našich aktů, 

jimiž se vrháme ke svým možnostem, aniž bychom však byli schopni toto centru 

uchopit. Tělo splývá se situací, v níž je ponořeno, aniž by ji reflektovalo. Když jsem 

svým tělem, tak ho bezprostředně prožívám, nikoliv poznávám. Bytí žitého těla, 

které Sartre zakládá na analýze vnímání, vystihují Comtova slova, která Sartre 

připomíná: „Oko nemůže vidět sebe samo.“57 Mé tělo je zkrátka perspektivou, v níž 

se mi odemyká svět; svět je touto perspektivou, kterou žiji. Žité tělo „není dáno 

vědomí explicitně a tematicky“,58 stejně jako při psaní nevnímám svou ruku, ale 

jsem touto rukou, stejně jako při četní nepoznávám své oči, ale jsem jejich viděním.

Analýzou žitého těla Sartre vlastně v jiném světle rozvádí to, co věděl už například 

Hobbes, totiž že člověk je živoucí tělo.59 Své ruky se však mohu rovněž dotknout, 

učinit z ní věc; tím se otevírá druhý rozměr těla: tělo-objekt.

Tělo, které se jeví druhým, je tělo-pro-druhé. Sartre ho zkoumá tak, že se 
                                                            
56 Tamtéž, s. 363.

57 Tamtéž, s. 377.

58 Tamtéž, s. 399.

59 „A man is a living body, we mean not that the man is one thing, and the living body another, (…) 

but that the man, and the living body, is the same thing.“ HOBBES, Thomas. Leviathan. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, s. 465.
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ptá, jak se tělo druhých jeví mně.60 Setkání s tělem druhého není původní formou 

setkáním s druhým, tou je pohled, který jsme analyzovali výše. Fenomén těla 

druhého je mi dán až spolu se zpředmětněním druhého v reakci na moje 

zpředmětnění. Poté, co uchopím druhého jako objekt, zjišťuji, že se mi jeví jako věc 

mezi věcmi. Zatímco žité tělo jsem prožíval, tělo druhého poznávám. Tělo druhého-

objektu je „privilegovaná věc“, neboť ostatní věci k němu odkazují jakožto jeho 

prostředky, křeslo poukazuje k tělu druhého: „tento předmět se kdykoliv může 

vyplnit jeho látkou“,61 já jsem však pánem této situace, možnosti druhého nahlížím 

a ten je transcendovanou transcendencí. Tělo druhému mi je dáno v situaci (v 

celkové souvislosti věcí-prostředků), což se odráží i v mém odlišném způsobu 

vnímání těla-věci a běžné věci. „Tělo druhého vnímáme tak, že vždycky vycházíme 

z toho, co je mimo ně v prostoru i čase, a míříme k němu,“62 na rozdíl od jiných 

těles, která uchopujeme bezprostředně v tom, čím jako prostředek jsou. Příkladem 

může být způsob, jakým vnímáme chůzi druhého člověka, ta je nám srozumitelná 

z jejího (budoucího) cíle, který vztahujeme k její (přítomné) realizaci, budoucí fáze 

(přejití silnice), která ještě nenastala, mi osmysluje to, co vidím (chodce na 

vozovce). Celé toto vnímání je umožněno právě tím, že tělo druhého vnímám 

v situaci, nikoliv izolovaně. To platí i o jednotlivých částech těla, nevnímám ruku

druhého jako izolovanou od těla jejího nositele, vnímám tělo jako celek, který rukou 

cosi dělá. Dosvědčuje to děs, říká Sartre, který nás ovládne, když „vidíme ruku 

(jejíž paže je skryta) šplhající jako pavouk podél veřejí dveří“;63 „rozklad“ těla, 

který jsme takto zakusili, ukazuje, že tělo vnímáme původně jako „složené“. Z toho, 

že živé tělo druhého je tělem v situaci, rovněž vyplývá, že nám původně není dáno 

jako tělo, jak ho popisuje anatomie a fyziologie.64 Tyto popisy mají totiž za svůj 

základ tělo mrtvé, nikoliv živé. Anatomie, fyziologie a další způsoby lékařského 

                                                            
60 „V zásadě je jedno, zkoumáme-li, jak se mé tělo jeví druhým, nebo jak se tělo druhých jeví mně. 

Zjistili jsme totiž, že struktury mého bytí-pro-druhé jsou totožné se strukturami bytí druhých-pro-

mne.“ SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 401-402.

61 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 404.

62 Tamtéž, s. 409.

63 Tamtéž, s. 409.

64 „Dopustili bychom se obrovského omylu, kdybychom se domnívali, že tělo druhých, jež se nám 

původně odhaluje, je anatomicko-fyziologické tělo.“ SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 412.
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šetření jsou podle Sartra odsouzeny k nepochopení života (těla), „poněvadž pojímají 

život jako zvláštní způsob smrti a protože nekonečnou dělitelnost mrtvoly považují 

za primární fakt“,65 jak to dosvědčuje přenášení výsledků pitvy na živá těla.

Rekonstrukce živého těla na základě mrtvých těl není schopna zrekonstruovat tento 

život živého těla, který je pochopitelný spíše z toho, pozorujeme-li živé tělo, jak se 

projevuje zasazeno do situace. Tento bezprostředně daný náhled na druhého-pro-

mne nazývá Sartre charakterem; například hněv pak není něčím skrytým za gesty 

hněvu, ale tělo, jak se projevuje v situaci, je hněvem.

Analýza těla-objektu, kterou jsme právě provedli, nám umožní pochopit třetí 

ontologický rozměr těla. Existuji jako žité tělo pro mne, současně jsem tělo-objekt, 

jak je poznáván druhým, analýza pohledu přitom ukázala, že druhý ze mne činí 

objekt, kterým jsem. Odhalením sebe ve své předmětovosti tak na sebe přebírám 

určení, která mi byla dána, to se týká i mého těla-objektu, toto je třetí rozměr těla.

Druhý odcizil moje tělo tím, že mu dal vzniknout (uchopil ho jako cosi hotového), a 

pak mi ho vrátil, abych jím byl. „Tělo-pro-druhého je právě tělem-pro-nás, avšak 

neuchopitelným a odcizeným. Zdá se nám tedy, že druhý za nás plní funkci, které 

nejsme schopni, ačkoli nám přísluší: vidět nás, jak jsme. (…) Smiřujeme se s tím, že 

se na sebe díváme očima druhého.“66 Odcizené tělo Sartre popisuje analýzou 

konkrétních fenoménů, např. ostychu. Bázlivý člověk svým tělesně se projevujícím 

ostychem dává vědět, že si „živě a setrvale uvědomuje své tělo jako tělo nikoli pro 

sebe, nýbrž pro jiného“.67 Pokud by zmizel druhý, zmizela by i bázlivost. Odtud, ze 

zkušenosti odcizeného těla, Sartre odvozuje i příčinu psychóz (např. ereutofobie), 

které jsou jen dovršenými a ztuhlými formami původní zkušenosti, že moje tělo-

pro-druhého mi vždy uniká.68 Povahu svého těla pro druhého poznávám skrze řeč. 

Řeč druhého mi odhaluje, čím jsem, a jsem tím, čím jsem pro něho. Hovořím o sobě 

pojmy, které pocházejí od druhého, uchopuji se, jak mne popsala řeč (např. 

vědecká), moje žitá tělesnost je ode mne oddělena objektivizací (subjektivitou 

                                                            
65 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 411.

66 Tamtéž, s. 417.

67 Tamtéž, s. 416.

68 Současnou Mezinárodní klasifikací nemocí (ICD) by se Sartrovy příklady neřadily mezi psychózy, 

ale mezi neurotické poruchy a v rámci nich do skupiny fobických úzkostných poruch.
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druhého). Hodnotím-li se tedy například jako ošklivý, dívám se na sebe očima 

druhého, neboť ošklivost jakožto hodnocení (soud) na rovině těla jako bytí pro sebe 

neexistuje, chybí zde reflexivní odstup.

1.4.	Analýza	konkrétních	vztahů	k	druhým

Víme již, že původním vztahem já k druhému je u Sartra konflikt. Tento 

konflikt se realizuje prostřednictvím konkrétních vztahů k druhým, jejichž základní 

podobu se Sartre snaží vypracovat. Zkušenost zpředmětnění, kterou jsem 

v důsledku setkání s druhým zakusil, mne motivuje k zaujetí postojů, které na tuto 

zkušenost reagují. Na nejobecnější rovině Sartre rozlišuje dva typy postojů. Prvním 

postojem je pokus zmocnit se svobody druhého, aniž bych ji však chtěl popřít, 

druhým postojem je pokus ovládnout svobodu druhého tím, že z něj učiním 

objekt.69 Pohyb mezi těmito dvěma elementárními postoji k druhým je kruhový: 

neúspěch jednoho postoje vede k zaujetí postoje druhého a naopak. Trvalost 

konfliktu, nezdar obou postojů, je jistý, neboť předpokládají, že druhý mi může být 

dán současně jako subjekt i jako objekt, což je nemožné. Oba základní postoje 

Sartre předvádí na konkrétních fenoménech. Zástupcem prvního postoje k druhému 

je láska, řeč a masochismus; nezdar druhého postoje se odhalí skrze analýzu 

lhostejnosti, touhy, sadismu a nenávisti.

Láska je marný pokus přivlastnit si svobodu druhého. Milující přijímá, že je 

v lásce předmětem pro druhého, avšak chce, aby si ho druhý svobodně zvolil jako 

absolutní mez své svobody. „Milující tedy netouží po tom, aby vlastnil milovanou 

osobu tak, jako vlastníme věc; chce zvláštní způsob přivlastnění: chce vlastnit

svobodu jako svobodu.“70 Subjekt, než se zamiloval, pociťoval nezaloženost a 

nezdůvodněnost svého bytí, s vynořením druhému, který je schopen si ho vyvolit 

jako předmět své lásky, se jeho bytí odůvodňuje, získává svůj smysl od druhého
                                                            
69 „Transcendovat transcendenci druhých, nebo naopak tuto transcendenci v sobě pohltit, aniž ji 

zbavím jejího charakteru transcendence, jsou dva elementární postoje, které mohu zaujmout vůči 

druhým.“ SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 425.

70 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 429.
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(tato neodůvodněná a nahodilá ruka se v lásce díky druhému mění v krásnou ruku), 

je tímto milovaným předmětem a jeho bytí jako kdyby bylo na světě právě kvůli 

tomu, aby poskytlo látku k zamilování (odtud pocházejí dle Sartra všechny 

představy o lásce jako splynutí a sjednocení). Milovaný druhý se však nestane 

milujícím tím, že podlehne léčkám svádění, jako těleso, které podléhá gravitaci, ale 

tak, že „učiní svým projektem záměr být milován“.71 Záměr být milován učiněný 

projektem ale není nic jiného, než snaha být milovaným předmětem pro druhého, a 

tak nakonec druhý, který měl svoji subjektivitou osmyslovat a zakládat moji 

objektivitu, chce být sám objektem, který si žádá celou moji subjektivitu, aby si 

druhého svobodně zvolila; subjektivita milovaného se mění v objektivitu milujícího.

„Láska je rozporné úsilí (…). Požaduji, aby mě druhý miloval, a dělám vše, abych 

uskutečnil svůj projekt; jestliže mě však druhý miluje, jsem jeho láskou hluboce 

zklamán, neboť jsem od něho požadoval, aby založil mé bytí jako privilegovaný 

předmět a sám se uchoval jako čistá subjektivita vůči mně samému, avšak tím, že 

mě miluje, zakouší mně jako subjekt a hrouží se před mou subjektivitou do své 

objektivity.“72 Láska je podle Sartra zklamáním, protože jsem v ní chtěl druhého 

jako svobodu a dostal jsem nanejvýš druhého jako předmět. Na námitku, že byť je 

láska takto „podivná“, tak alespoň zmizel onen původní konflikt a druhý mne

neohrožuje, Sartre odpovídá, že nezmizel. Druhý mne může kdykoliv opět změnit 

v subjekt tím, že vystoupí z marného koloběhu lásky (přestane milovat). Láska se 

navíc odbývá ve světě, který je zaplněn lidmi, a tak stačí, aby na lásku dvou lidí 

pohlédl někdo třetí, tehdy „každý z milenců hned zakusí zpředmětnění nejen sebe 

sama, ale i druhého“,73 odtud pramení podle Sartra touha milenců po samotě. Tento 

pesimistický náhled, který vyplývá z neodstranitelnosti původního konfliktu a 

z nemožnosti mít svobodu i tělo druhého, Sartre shrnuje: „Marně jsem se proto 

pokoušel ztratit v předmětu: moje vášeň nebyla k ničemu; druhý mě zase vrátil –

sám od sebe nebo pomocí jiných – k mé nezdůvodnitelné subjektivitě.“74

V tomto marném pokusu hrála roli i řeč (svádění je druh řeči). Řeč, kterou 

                                                            
71 Tamtéž, s. 438.

72 Tamtéž, s. 439.

73 Tamtéž, s. 440.

74 Tamtéž, s. 441.
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Sartre rozumí všechny výrazové fenomény, je původním projevem intersubjektivity. 

Řeč je způsob, jímž zakouším své bytí pro druhého. Má svůj původ v situaci 

s druhým ve světě, je tedy momentem odcizení. „‚Smysl‘ mých výrazů mi vždycky 

uniká; nikdy přesně nevím, zda působím tím výrazem, kterým chci působit, a zda 

vůbec něco znamenám; právě v této chvíli bych potřeboval v druhém číst, což je ale 

v principu nemyslitelné.“75 Řeč je marný pokus se dorozumět, neboť je to druhý, 

nikoliv já, kdo řekne, čím má řeč je, nevlastním smysl své řeči, stejně jako 

nevlastním své tělo pro druhého. Navíc, chce-li být řeč použita ve věci lásky a být 

sváděním, je odsouzena rovněž k neúspěchu, neboť, jak už jsme vysvětlili výše, 

svádění nedokáže samo ze sebe lásku druhého vyvolat. Co plyne z nezdaru lásky?

Vnitřní vazba mezi konkrétními vztahy k druhým spočívá v tom, že nezdar jednoho 

druhu vztahu motivuje zaujetí vztahu jiného, ať již v rámci obecnější strategie 

(první versus druhý postoj k druhému) nebo konkrétní formy v rámci jednotlivého 

postoje k druhým (lhostejnost, sadismus, láska, masochismus atd.), přičemž 

přechody mezi nimi jsou plynulé. Nezdar lásky tak může motivovat zaujetí 

například masochistického postoje. Masochista se chce zcela rozplynout 

v subjektivitě druhého a stát se věcí mezi věcmi, pouhým prostředkem. Jenže druhý, 

který dává masochistovi pocítit jeho předmětnost, je s ohledem na masochistův cíl 

rovněž prostředkem.76 A tak nakonec platí, že „čím víc bude chtít vychutnat svou 

předmětnost, tím víc bude pohlcován vědomím své subjektivity, a to až 

k úzkosti“.77

Popsali jsme první postoj k druhým, nyní budeme analyzovat druhý, který 

spočívá ve snaze zredukovat druhého na objekt. Rozpornost druhého postoje k 

druhým spočívá obecně v tom, že jakmile na druhého pohlédnu, učiním z něj 

objekt, zmocním se druhého pouze zdánlivě, neboť s objevením se předmětu mizí 

svoboda. „Mé zklamání je úplné, poněvadž se snažím přivlastnit si svobodu 

druhého, avšak najednou zjišťuji, že nemohu působit na druhého jinak než potud, 

                                                            
75 Tamtéž, s. 436.

76 „Masochista, který si vydržuje ženu, pro níž se bičuje, s ní nakládá jako s prostředkem a 

v důsledku toho vystupuje ve vztahu k ní jako transcendence.“ SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 

442.

77 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 442.
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pokud se jeho svoboda pod mým pohledem zhroutila.“78 V rámci druhého postoje 

vůči druhým Sartre rozebírá lhostejnost, (sexuální) touhu, nenávist a sadismus.

Sadismus je masochismu naruby, avšak se stejným vyústěním. Sadistova 

mýlka spočívá v tom, že si namlouvá, že svoboda druhého, které se chce zmocnit, 

se manifestuje v jeho tělesnosti; obrací se tedy silou své subjektivity k druhému a 

bolestí, kterou mu způsobuje, z něj činí zcela podřízený objekt. Svoboda, které se 

chce zmocnit, však není kvalitou předmětu. Nakonec „sadista odhaluje svůj omyl, 

jakmile ho oběť pozoruje, to jest, když zakouší absolutní odcizení svého bytí ve 

svobodě druhého“.79 Sartre sadistův nezdar ilustruje odkazem na Faulknerův román 

Srpnové světlo, kde se oběť (černoch Joe Christmas) „zmocňuje“ svých katů tím, že 

na ně hledí, již navždy a všude je bude doprovázet.

Velké místo, které Sartre věnuje sexuálním vztahům, vyplývá z toho, že je 

považuje za jakousi kostru všech vztahů ostatních, „sexualita je jejich integrující 

základnou a obsahují a překonávají ji obdobně, jako kruh obsahuje a překonává 

svou výseč“.80 Sexualitu zakoušíme jako sexuální touhu (nebo hrůzu ze sexuality). 

Touha je touhou po druhém, tedy po transcendentním předmětu, což z ní činí 

neuskutečnitelný ideál. Nezdar touhy je zřejmý: „Snažím se použít druhého jako 

předmětu, aby mi vydal počet ze své transcendence, avšak on mi uniká z celé své 

transcendence proto, že je cele předmětem.“81

Již jsme hovořili o bázlivosti, jejím opakem je lhostejnost vůči druhým: žiji, 

aniž bych se druhými nechal obtěžovat. Lhostejnost znamená realizovat faktický 

solipsismus, říká Sartre a literárním jazykem ho popisuje.82 Nezdar lhostejnosti 
                                                            
78 Tamtéž, s. 444.

79 Tamtéž, s. 471.

80 Tamtéž, s. 472.

81 Tamtéž, s. 463.
82 „Druzí, to jsou postavy, jež míjím na ulici, ony magické předměty, jež dokážou působit na dálku a 

jež mohu ovlivňovat určitým chováním. Sotva si jich všímám a jednám, jako bych byl na světě sám; 

otírám se o „lidi“, jako se otírám o zdi, vyhýbám se jim stejně, jako se vyhýbám překážkám, a jejich 

svoboda jakožto předmět není pro mne nic jiného než jejich „koeficient odporu“  (…). (…) Tito 

„lidé“ jsou „funkcemi“: proštipovač jízdenek je jen funkcí proštipování, kavárenský číšník je jen 

funkcí obsluhování hostů. Na tomto základě bude možné je co nejlíp využít pro mé zájmy, znám-li 

jejich klíče a „hesla“, jež dokážou uvést do chodu jejich mechanismus.“ SARTRE, Jean-Paul. Bytí a 

nicota, s. 444-445.
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spočívá v tom, že je nesena neklidem, který ví o druhém, o pohledu, který na mne 

může spočinout, aniž bych o tom věděl. Neboť jakmile zaujmu postoj lhostejnosti 

k druhým, dávám tím implicitně najevo, že o nich vím, teprve „porozumění“ 

svobodě druhého dává lhostejnosti jakožto způsobu obrany před druhými 

vzniknout. Realizovaná lhostejnost je pak jen strachem z odcizení, jehož původce 

neznám. Nezdar lhostejnosti může motivovat nenávist. Místo snahy se neangažovat 

volím opak: plně se angažuji, neboť nenávist „usiluje o zničení tohoto předmětu, 

aby zároveň potlačila i transcendenci, jež je s ním nerozlučně spjata“.83 Tím však 

stejně jako lhostejnost obsahuje uznání druhého, neboť ho pojímá jako toho, kdo je 

„hoden“ zničení. (To mimochodem vidí i Lévinas, který říká, že „druhý je jediná 

bytost, kterou mohu chtít zabít“.84) Druhý, kterého jsem jako svobodu uznal tím, že 

jsem ho zabil, mne infikoval sám sebou, zanechal ve mně stopu svého bytí, od níž

nedokážu odstoupit, podobně jako to nedokáže sadista od pohledu otroka. Nenávist

je tak jen krajní podobou původního konfliktu, na němž podle Sartra všechny 

vztahy k druhým, které jsme zde popsali, stojí.

Sartre sám sobě klade námitku. Nelze jako základní formulovat i jiné typy 

zkušeností, například spolupráci, která se projevuje ve spolubytí? Neříká se nakonec 

i v jazyce „my“? Tuto námitku Sartre „snadno“ vyřeší tím, že společenské struktury 

pojme jako odvislé od základního intersubjektivního pouta, kterým je konflikt. „Bytí 

pro druhého přechází a zakládá bytí s druhým.“85 Dokládá to analýzou kolektivity 

„my“, která se mu hned rozpadá na dva ohledy, které odpovídají dvěma stranám 

pohledu: my jako předmět (pozorované bytí) a my jako subjekt (pozorující bytí).

„Hezká vyšňořená žena navštíví trestaneckou loď, vidí špinavé hadry, 

těžkou dřinu a bídu galejníků a trestanci se dusí hněvem a studen. Zakoušejí 

společný stud společného odcizení.“86 Teprve objevením se třetího vzniká 

společenství my jako předmětu. My jako předmět (např. „kolektivní vědomí“), které 

může dát vzniknout solidaritě a spolupráci v rámci „my-předmětu“, je vyvoláno 

teprve z vnějšku někým třetím (např. vládnoucí vrstva), kdo sjednotí druhé tím, že 

                                                            
83 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 476.

84 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 174.

85 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 480.

86 Tamtéž, s. 481.
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je odcizí současně. Tato kolektivita ale není ničím původní, rozpadá se, když zmizí 

„třetí“. (Sartrova koncepce tak mj. nabízí vysvětlení „rozčarování“, které zavládne 

po úspěšné revoluci.) Čím je podle Sartra zkušenost my jako subjektu? Dovídáme

se, že tento prožitek je psychologický, nemá ontologický status, nepředstavuje 

žádné skutečné sjednocení, vyplývá z nahodilosti uspořádání určitého typu 

společenského soužití, příkladem je vše to, co je určeno pro mne, ale současně i pro 

druhé (např. nápisy, dopravní plány); zakouším se jako anonymní transcendence, 

ale zůstávám nesjednocený.87 My jako subjekt tedy není druhou stranou my jako 

předmětu. My jako předmět zase není původní intersubjektivní vazbou, vyvěrá, jak 

jsme viděli, až z konfliktu, který je u Sartra podstatou intersubjektivity.

1.5.	Kritika Sartrovy	teorie intersubjektivity

Sbíhavost kritik Sartrovy teorie intersubjektivity nám umožní určit její 

hlavní problematická místa. Všichni kritici Sartrovy koncepce, s nimiž zde 

pracujeme (A. Mokrejš, R. Barbaras, A. Schütz a potažmo i E. Lévinas), se shodují 

v tom, že Sartrovo řešení problému intersubjektivity je nepřiměřené. Mokrejš má za 

to, že u Sartra je v otázce druhého „markantní zejména značně neadekvátní 

interpretace příslušné problematiky“,88 Barbaras se domnívá, že Sartre neposkytuje 

„klíč ke vztahu k druhému“89 a Schütz říká, že „Sartrova teorie je v rozporu 

s přesným popisem lidské reality“.90 Lévinasově filosofii lze pak rozumět jako

                                                            
87 Uveďme Sartrův příklad prožitku „my-subjektu“: „Chce-li se dojet metrem ze stanice metra 

Trocadéro do stanice Sèvres-Babylone, musí se přestoupit ve stanici La Motte-Picquet. Toto 

přestupování je předvídáno a vyznačováno na dopravním plánu; jestliže opravdu přestupuji ve 

stanici La Motte-Picquet, jsem „kdokoli“, kdo přestupuje. (…) Moje blízké cíle jsou stejné jako cíle 

„kohokoliv“, takže v tomto ohledu jsem zaměnitelný s kýmkoli z mých sousedů. V tomto smyslu 

ztrácíme svou reálnou individualitu, neboť projekt, jímž jsem, je nyní projektem, jímž jsou i druzí.“ 

SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 490.

88 MOKREJŠ, Antonín. Fenomenologie a problém intersubjektivity, s. 219.

89 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 22.

90 „Sartre´s theory is at variance with a correct description of human reality.“ SCHÜTZ, Alfred. 

Sartre´s theory of the alter ego. In: MORAN, Dermot, ed. a EMBREE, Lester E., ed. 
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implicitní polemice s tónem celé Sartrovy filosofie.

Zmíníme se v této podkapitole především o kritikách Renauda Barbarase a 

Alfreda Schütze, protože jsou nejucelenější. Antonín Mokrejš pojednává o 

nedostatcích Sartrova pojetí intersubjektivity v kontextu diskuse s Husserlem a 

marxistickým filosofickým myšlením, která nás zde nezajímá. I on však shrnuje to, 

co je podle všech tří kritik limitem Sartrovy koncepce: „Pro Sartrův způsob tázání 

je příznačné, že všechny jeho otázky jsou formulovány v termínech subjekt-

objektových relací a jsou položeny přísně v mezích této kontrapozice. (…) Sartrova 

koncepce je zcela bezvýhradně situována v horizontu karteziánského cogita. (…) 

V mezích subjekt-objektové kontrapozice lze jenom nedokonale formulovat 

problém zprostředkování. Proto se Sartrovi jednotlivá vědomí jeví jako jakési 

izolované ostrůvky, mezi nimiž žádný skutečný most neexistuje a nelze ho ani 

vybudovat.“91 Sartre se tím, že jeho koncepce vychází z karteziánských základů, 

jejichž projevem je například subjekt-objektová terminologie, samozřejmě nijak 

netají, jde však o to, že v důsledku zaujetí tohoto ontologického náhledu deformuje 

zkoumané fenomény tak, aby mu odpovídaly. Místo toho, aby si jimi nechal vést 

své myšlení, situuje je do myšlení již předem nastaveného. V důsledku toho se pak 

stává problematickou i přesvědčivost empirických deskripcí, které Sartre předkládá.

Barbaras tento problém formuluje, když upozorňuje, že přitažlivost Sartrova postoje 

„má základ právě ve věrnosti určité zkušenosti, u níž lze klást otázku, jestli 

představuje to, co je pro zkušenost s druhým podstatné“.92 Proč by to měl být právě 

stud, který je pro Sartra výsostným příkladem, který má osvětlit vztah k druhému, 

když stud je pouze „určitou zvláštní a radikální zkušeností“;93 ve stavu studu se 

nenacházím trvale. Hlavní Barbarasovou námitkou vůči Sartrovi je však to, že podle 

předložené teorie zkušenost s druhým nevyžaduje vazbu na žádnou konkrétní 

vnímatelnou formu, nositelem pohledu může být cokoliv. Druhý jako subjekt se 

jistě nekryje s obličejem druhého, avšak proč by z toho mělo vyplývat, ptá se 

                                                                                                                                                                         
Phenomenology: critical concepts in philosophy. London: Routledge, 2004. 5. sv., s. 323. (Přeložil 

autor.)

91 MOKREJŠ, Antonín. Fenomenologie a problém intersubjektivity, s. 220.

92 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 22.

93 Tamtéž, s. 22.
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Barbaras, že zkušenost s druhým nezávisí na konkrétním vnímání. Sartre si 

nepoložil otázku, jak se druhý jeví, neboť vstup druhého do mého perceptivního 

pole od začátku rozpustil do všeho, co se jeví a je schopno být pro mě pohledem. 

Proč pak ale hovořit o zkušenosti s druhým? „Jestliže je přístup k druhému totožný 

se zážitkem, že jsem viděn, přestává být zkušeností, neboť neodhaluje nic, čeho

zkušeností by mohl být, a znamená v podstatě jen objev mého bytí-pro-druhého, 

tedy určité struktury mého vědomí. (…) Sartre, přestože se snažil vyložit druhého 

jako specifickou zkušenost, se nakonec dostal k tomu, že si druhého dává ve formě 

jisté zakoušené dimenze vědomí.“94 Třetí bod Barbarasovy kritiky se týká subjekt-

objektového dualismu, o kterém jsme již hovořili v souvislosti s Mokrejšem. 

Barbaras shrnuje: „Sartre tedy nakonec zůstává uvězněn (…) v bezprostředním 

protikladu mezi subjektem a objektem, který spíše ještě radikalizuje, místo aby jej 

překonal.“95

Studie Alfreda Schütze Sartova teorie alter ega (Sartre´s theory of the alter 

ego) ve svém závěru formuluje kritiku Sartrovy koncepce intersubjektivity. Schütz 

nejprve připomíná, že vztah mezi já-subjektem a druhým-subjektem je u Sartra 

neuskutečnitelný, buď já jsem objektem pro druhého, nebo druhý je objektem pro 

mne, tento princip pak tvoří páteř zkoumání ontologických dimenzí těla a 

konkrétních vztahů k druhým. Sartre podle Schütze vychází z naivního a 

nezproblematizovaného předpokladu, že druzí mne vnímají stejným způsobem jako 

já je. Jak může ale Sartre vědět, že zkušenost druhého se mnou je stejná jako moje 

zkušenost s ním, když subjektivita druhého mi nikdy není dána? Názorným 

příkladem je Sartrova analýza těla, říká Schütz. Místo aby Sartre analyzoval, jak se 

mé tělo jeví druhým (v rámci druhého ontologického rozměru těla), což sliboval, že 

udělá, zkoumá pouze, jak se tělo druhých jeví mně, přičemž konstatuje, že je to 

jedno a totéž.96 Jak je však takováto zaměnitelnost možná, ptá se Schütz. Není nijak 

vysvětleno, jak mohu porozumět konkrétnímu druhému a jeho konkrétnímu jednání. 

„Předontologické porozumění“, o kterém Sartre hovoří, se týká pouze existence 

druhých, nikoliv konkrétního porozumění jejich bytí ve světě. Zkrátka lze říci, že 

                                                            
94 Tamtéž, s. 23.

95 Tamtéž, s. 24.

96 Srov. s pozn. 60 této práce. To, co tam Sartre pokládá za zjištění, je ve skutečnosti předpoklad.
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pokud není zdůvodněna možnost zaměnitelnosti konkrétních zkušeností 

jednotlivých subjektů, nemůže si být Sartre jist, že jeho uhadování o záměrech 

druhých (např. motivace milenců v lásce) je správné. Sartre je podle Schütze obětí 

ontologického optimismu, který spočívá v přesvědčení, že z půdy vlastní niternosti 

lze odhalit a popsat niternost druhého. Lévinas pak ukáže, že ontologicky 

optimistická je celá západní filosofie.

Další postup Schützovy kritiky je spíše sociologického charakteru, 

nebudeme ji proto sledovat, nastíníme pouze podstatu Schützova alternativního

výkladu fenoménu řeči. O Sartrově pojetí řeči jsme již hovořili v rámci analýzy 

konkrétních vztahů k druhým. Schütz se na rozdíl od Sartra nedomnívá, že řeč je 

příkladem odcizení subjektivity, ale naopak příkladem kooperujících svobodných 

subjektivit, řeč sama je nesena předpokladem, že jí bude rozuměno a odpovězeno.

Schütz uzavírá svoji studii konstatováním, že přes množství obdivuhodně 

pronikavých rozborů se Sartrovi nepodařilo problém intersubjektivity uspokojivě 

vyřešit. „Jeho pokus překonat epistemologický solipsismus vede k nerealistické 

konstrukci, která zahrnuje takříkajíc solipsismus praktický. Buď na mě druhý 

pohlédne a odcizí mi moji svobodu, nebo asimiluji a ovládnu svobodu druhého já. 

Vzájemná svobodná spolupráce tak nemá v Sartrově filosofii žádné místo.“97

Sartrova koncepce intersubjektivity, jak je vypracována ve spise Bytí a 

nicota, je na jedné straně nezdařeným pokusem vyřešit jeden filosofický problém, 

na straně druhé reprezentuje jistý obecný styl západního filosofického myšlení, 

ontologii, která chce vydat počet z bytí vůbec, vše do sebe zahrnout a pochopit to, 

byť by to měl být druhý, který je jiný, a tedy nepolapitelný. Zde se již necháváme 

vést Lévinasovými úvahami, ke kterým se záhy dostaneme. Než se k nim však 

obrátíme, je třeba dodat, že jistou kritiku a korekci své koncepce intersubjektivity 

provedl i Sartre sám, hlavně tím, že promýšlel etické a společenské otázky. Na 

obecné rovině by touto kritikou tedy mohly být proměna Sartrovy filosofické pozice 

                                                            
97 „His attempt to overcome epistemological solipsism leads to an unrealistic construction which 

involves, so to speak, a practical solipsism. Either the Other looks at me and alienates my liberty, or 

I assimilate and seize the liberty of the Other. Thus, mutual interaction in freedom has no place 

within Sartre´s philosophy.“ SCHÜTZ, Alfred. Sartre´s theory of the alter ego, s. 325. (Přeložil 

autor.)
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a pokus o sblížení s marxistickou filosofií, který Sartre uskutečnil v díle Kritika 

dialektického rozumu (Critique de la raison dialectique).98 Jsou zde však i Sartrovy 

„etické texty“ z let 1947–1948. Vycházejí z problémů, které Sartre řešil v Bytí a 

nicotě. Tyto nedokončené texty vyšly na přání autora posmrtně, v roce 1983 pod 

názvem Sešity pro morálku (Cahiers pour une morale). Jiří Pechar k nim při svém 

výkladu Bytí a nicoty přihlíží a ukazuje, že si Sartre pravděpodobně uvědomil jistou 

nevyváženost svého pojetí intersubjektivity a chtěl ho korigovat s ohledem na 

morální otázky. To naznačují i některé pasáže Bytí a nicoty, které opouštějí její 

klima, ale nejsou dále vysvětleny. Pechar je označuje termínem enigmatické

poznámky99 a snaží se je zbavit jejich tajemnosti tím, že je konfrontuje se Sešity pro 

morálku. Příkladem enigmatické poznámky je Sartrova poznámka pod čarou na 

straně 478 Bytí a nicoty, v níž se – jakoby navzdory dosavadnímu výkladu – říká: 

„Naše úvahy nevylučují možnost morálky, vykoupení a spásy. K této morálce však 

lze dojít až na konci radikální konverze, o níž zde nemůžeme mluvit.“100 Místem, 

kde o ni Sartre podle Pechara mluvit může, jsou Sešity pro morálku, „kde Sartre 

prohlašuje, že ‚sice není lásky bez oné sadomasochistické dialektiky podmanění 

svobod, kterou jsem popsal‘, ale zároveň také, že ‚není lásky bez hlubšího uznání a 

vzájemného pochopení svobod‘, a v závorce dodává zároveň, že je o ‚dimenzi, která 

v Bytí a nicotě chybí‘“.101 V Sešitech pro morálku absenci této dimenze komentuje 

Sartre i tak, že vedla k tomu, že jeho pojetí druhého v Bytí a nicotě „vyústilo jen 

v obraz ‚Pekla vášní‘“.102

Sartrovo myšlení se dále vyvíjelo a opustilo i stanoviska Kritiky 

dialektického rozumu. Pechar naznačuje, že je dokonce možné v rámci Sartrova 

pozdního života hovořit o jisté, byť nevyjasněné, blízkosti Sartra k Lévinasovi. 

Pechar píše: „V posledním období svého života zrevidoval Sartre nejen marxistické 

                                                            
98 „Sartre´s interest in Marx´s philosophy has led him to the conviction that an ethics based on 

freedom must await social conditions in wich individuals live truly free.“ CATALANO, Joseph S. A 

commentary on Jean-Paul Sartre's „Being and Nothingness“. Chicago: University of Chicago Press, 

1980, s. 231, pozn. 4.

99 Srov. PECHAR, Jiří. Problémy fenomenologie. Praha: Filosofia, 2007, s. 198.

100 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 478, pozn. 57.

101 PECHAR, Jiří. Problémy fenomenologie, s. 227.

102 Tamtéž, s. 241.
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východisko Kritiky dialektického rozumu, ale i předchozí individualistické pojetí, 

které našlo svůj výraz v Bytí a nicotě. Proti tomu staví morálku založenou na 

lidském bratrství, které má svůj základ v představě, že všichni lidé tvoří tak jako 

synové společné matky jedinou společnou rodinu. Právě realizace tohoto bratrství je 

pro něho nekonečným cílem dějin. Toto stanovisko, které vyjádřil v rozhovoru 

nedlouho před svou smrtí, bylo možná ovlivněno i myšlením E. Lévinase (…).“103

Inspirace by mohla pocházet od Lévinasova pojetí bratrství a synovství, o kterém se 

zmíníme v kapitole Lévinasovi věnované. Nic nám nebrání, abychom k ní nyní 

přistoupili.

                                                            
103 Tamtéž, s. 241.
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2.	DRUHÝ	U	EMMANUELA LÉVINASE

„Hloubka se musí ukrýt. Kde? Na povrchu!“

(Hugo von Hofmannsthal)

2.1.	Filosofie	druhého	jako	odpověď	na	krizi	filosofie

O čem psát? A jak? U Lévinase se tyto dvě otázky propojují v jedinou 

odpověď: je třeba psát o druhém člověku a to tak, abychom ho přitom neztratili, 

abychom ho měli neustále před sebou. Pokusit se myslet Druhého, konkrétní 

jinakost ve světě, je úkol, k němuž nás vybízí situace světa i filosofie. Lévinasův 

svět je svět otřesený druhou světovou válkou a takový, v němž absentuje Bůh, jenž 

je mrtev (Nietzsche). Filosofie tomu přihlíží, a když říkáme filosofie, myslíme tím

především ontologii, která podle Lévinase ovládla celou západní filosofickou 

tradici. Lévinasovo myšlení nevytváří systém. Ukážeme, že by to bylo v rozporu 

s jeho podstatou, která se naopak vůči totalitě (systému) vymezuje. Chceme-li 

přesto identifikovat hlavní východisko Lévinasova filosofického myšlení, lze za ně 

považovat právě distanci vůči filosofické tradici, která nemá smysl pro jinakost, 

kterou neutralizuje. Neutralizuje ji tím, že ji podřizuje světlu rozumu. Je to 

poznávající bytost nadaná rozumem, jež rozhoduje o povaze světa a principech jeho 

fungování. Správně založený rozum osvětluje bytí a otevírá tím prostor pro 

panování a vládu člověka nad světem (Descartes), jelikož vědění znamená moc 

(Bacon). Je-li rozum schopen nahlížet esenci, stává se každá jinakost jen 

předmětem pochopení. Žádnou skutečnou jinakostí ale není, protože je podřazena 

sféře rozumu, vědění, poznání. Vymezíme-li rozum jako oblast Stejného (oblast 

podřízená poznávajícímu já), pak ontologie převádí Jiné na Stejné (já). „Západní 

filosofie byla nejčastěji ontologií: redukováním Jiného na Stejnost vkládáním 

středního a neutrálního členu, který zajišťuje porozumění bytí.“104 Tímto „středním 

a neutrálním členem“, který je nástrojem destrukce Jinakosti, je například Hegelův 

                                                            
104 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 28.
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neosobní rozum či univerzální racionalita Descartovy res cogitans. Jinakost 

přestává být jiná, ale je neutralizována, neboť jeden člen vztahu (já) sdílí s druhým 

(ty) právě něco společného, onen třetí člen, společného jmenovatele, který nás oba 

zakládá (např. u druhého předpokládám stejnou racionalitu, kterou jsem na základě 

kontemplace odhalil u sebe). Filosofická tradice usilující o jednotu poznávaného má 

podle Lévianse svůj původ v řeckém myšlení. Řecké myšlení, které pro Lévinase 

zastupuje Parmenidés, ztotožňuje podle Lévinase řád myšlení a řád skutečnosti. 

Bytí lze myslet jako Jednotu a tímto myšlením ji uchopit.

Lévinasovi jde o to rozejít se s touto filosofickou tradicí, s ontologií či 

filosofií Neutra, jak ji také nazývá. Cílem je pokusit se nalézt vztah k exterioritě, 

vnějšku, jinakosti, transcendenci. Odhalit situaci, v níž bychom nesloužili nějakému

třetímu členu (dějinám, bytí, duchu, společnosti). Za východisko Lévinasova 

filosofického myšlení lze tedy považovat následující zjištění: „Vztah k bytí, který se 

odehrává jako ontologie, spočívá v neutralizaci jsoucího za účelem ho pochopit či 

uchopit. Není to tudíž vztah k jinému jako takovému, ale redukce Jiného na 

Stejné.“105 Oblast Stejného, interiority, je sférou totality. Vládne v něm jeden 

princip (např. univerzální rozum), jehož pravdě je vše podřízeno. Vzniká tak celek, 

systém, totalita, které lze myslet, mít je v moci a manipulovat jimi. Člověk vládne 

tam, kde chybí transcendence. Už samotný název Lévinasova díla Totalita a 

nekonečno s podtitulem Esej o exterioritě odkazuje k problému, který zde 

diskutujeme. Na jedné straně stojí totalita stvořená filosofickou tradicí (ontologií). 

Vůči ní vystupuje tušení či touha člověka po vnějším, po Jinakosti, která by byla 

vskutku jiná, neredukovatelná. Nekonečno je oblastí exteriority a opakem totality, 

neboť nekonečno nekonečně překračuje každý pokus o uchopení. Lévninasovým 

filosofickým záměrem je nahlédnout a myslet prolomení totality; Totalita a 

nekonečno se „pokouší popsat metafysickou exterioritu“.106 Prolomit totalitu 

znamená přijít do styku s transcendencí, toužit po ní. Lévinas hovoří o metafysické 

touze, což je možné díky tomu, že odlišuje ontologii a metafysiku. Ontologie je 

myšlení v rámci totality, v rámci Stejného, naopak „metafysická touha míří 

                                                            
105 Tamtéž, s. 31.

106 Tamtéž, s. 270.
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k něčemu úplně jinému, k absolutně jinému“.107 Metafysická touha touží po tom, co 

nelze učinit stejným. Metafysika se vztahuje k exterioritě, kde jinakost přebývá.

Touha po absolutně jiném a tato jinakost samotná nezakládají vztah, který by bylo 

možno shrnout v systém, totalitu. Je tedy rovněž jasné, že zdrojem prolomení 

totality nemůže být pro Lévinase nějaký myšlenkový aktu, protože myšlení je 

způsob neutralizace jinakosti. Vidíme, že u Lévinase, jak to říká Jean Lacroix,

„metafyzika, věda o nekonečném, má nahradit ontologii, vědu o bytí“.108

Udělejme další krok v cestě za formulováním Lévinasova filosofického 

záměru. Vztah k exterioritě, k tomu, co transcenduje interioritu já, nevyplývá 

z toho, že by myšlení kladlo exterioritu jako svůj předmět, ale musí být vyvolán

situací, v níž se exteriorita sama ohlásí. Já se musí ocitnout tváří v tvář 

neredukovatelné jinakosti; zakoušet jinakost samo na sobě. Touto jinakostí, které 

jsem vystaven tváří v tvář, je Druhý. „Absolutně jiné je Druhý. Já a on nejdeme do 

žádného společného počtu. Kolektivita, v níž říkám „ty“ nebo „my“, není množným 

číslem od „já“. Já, ty, to nejsou jednotlivé výskyty jednoho společného pojmu. Ani 

vlastnictví, ani společný počet, ani společný pojem mne nespojují s druhým. Chybí 

nám společná vlast, což z Druhého činí – cizince.“109 Druhý, nad nímž nemám moc, 

protože ho nemohu vlastnit, aniž bych ho zrušil, mne transcenduje svou jinakostí a 

vede mne do oblasti exteriority, je odpovědí nekonečna na metafysickou touhu po 

něm. Lévinasovým cílem je pokusit se zachytit toto setkání s jinakostí, s Druhým. 

Lévinas, jenž vyšel z kritiky dosavadní tradice, v níž vidí ztrátu smyslu pro jinakost, 

se snaží tuto jinakost rehabilitovat. Domnívá se, že nositelem jinakost ve světě 

je Druhý, kterého nemohu shrnout do světa svého egoismu, naopak totalita mého 

vlastního světa je Druhým problematizována, prolamována. Kritika ontologie vedla 

k metafysice (metafysické touze), která nás přivedla před tvář Druhého, objevila 

mezilidský vztah. Smysl pro jinakost Druhého je etický vztah. „Metafysika se děje 

v etických vztazích“110, píše Lévinas; nebo jinde: „Metafysika, transcendence, 

přijetí Jiného Stejným, Druhého Mnou, se děje konkrétně jako zpochybnění 

                                                            
107 Tamtéž, s. 19.

108 CHALIER, Catherine. O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha: Ježek, 1993, s. 9.

109 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 24.

110 Tamtéž, s. 63.
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Stejného Druhým, to jest jako etika (…).“111 Neexistuje situace analogická vztahu 

tváří v tvář Druhému, neboť dokud jsem nenarazil na Druhého (jinakost), nikdo na 

mne nekladl žádný nárok. Monolog já se mění v dialog já s Druhým: vystoupení 

Druhého ve světě si žádá moji reakci, odezvu, tak se rodí etický vztah. Před 

Druhým nelze být netečný. O tom budeme hovořit. Zde jen řekněme, že ontologii 

předchází metafysika, která se děje jako etika. Metafysika podle Lévinase předchází 

ontologii proto, že teprve ze vztahu k Druhému (metafysika) lze pochopit bytí 

(ontologie), nikoliv naopak. Etika pak není nějakou disciplínou filosofie, ale 

označením oné základní situace, v níž zaujímám vztah tváří v tvář Druhému.112

Etika je zakotvena v situaci já-Druhý, která je nepřevoditelná na systém výpovědí o 

něm; nelze myslet eticky (metafysicky) mimo tuto situaci. Skutečnost, že pro 

Lévinase je vztah tváří v tvář základní a zásadní situací, se ukazuje i v tom, že na 

jednom místě Totality a nekonečna vymezuje náboženství takto: „Pro svazek, který 

vzniká mezi Stejným a Jiným, aniž by vytvářel totalitu, navrhujeme název 

náboženství.“113 Tato sbíhavost etiky a náboženství má svůj základ v tom, že „bez 

těchto významů, čerpaných z etiky, jsou theologické pojmy jen prázdné a formální 

rámce“.114 Aby Lévinas ještě jinak vysvětlil, co pro něj důležitost základní 

mezilidská situace já-Druhý znamená, využívá zajímavé analogie s Kantem.115

V rámci Kantovy teorie poznání hraje zásadní roli smyslová zkušenost. Lévinasův 

příměr spočívá v tom, že dosadíme-li místo Kantova pojmu rozvažování metafysiku 

(etiku, náboženství), postavení smyslové zkušenosti zaujme mezilidský vztah.

V duchu výpůjčky od Kanta můžeme tedy dodat, že (metafysické, náboženské, 

etické) pojmy bez (zkušenostně zakoušených) mezilidských vztahů jsou prázdné.

U Lévinase je metafysika „netotalizujícím zamyšlením nad 

transcendencí“,116 realizovatelným pouze jako etický vztah, neboť jedině v něm je 

mi transcendence prostřednictvím jinakosti Druhého dána. Jakým způsobem 

Lévinas toto netotalizující zamyšlení uskutečňuje? Jistá specifika Lévinasova 
                                                            
111 Tamtéž, s. 28.

112 Srov. TATRANSKÝ, Tomáš. Lévinas a metafyzika. Svitavy: Trinitas, 2004, s. 48n.

113 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 26.

114 Tamtéž, s. 63.

115 Tamtéž, s. 63.

116 PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie, s. 163.
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filosofování jsme již poznali. Lévinas odsuzuje filosofickou tradici s tím, že v ní 

vidí tendenci k totalizaci skutečnosti. Je pro něj filosofií moci a filosofií 

nespravedlnosti, protože není „spravedlivá“ vůči jinakosti, exterioritě a 

transcendenci, které ovládá, místo aby se jimi nechala vést. Také jsme si všimli, že 

Lévinas nově vymezuje zavedené filosofické pojmy a navíc ještě uvidíme, že 

zkoumá i fenomény dosud ve filosofii opomíjené. Zvláštní je i samotný styl 

Lévinasova psaní. Nepostupuje přímo, spíše krouží kolem jednotlivých motivů, 

které tak nabývají na plastičnosti. Nepředkládá text, který by byl syntetizujícím 

pojednáním a v tomto smyslu čímsi definitivním, totalizujícím. Lévinas Totatlity a 

nekonečna se často opakuje, vrací se, nově shrnuje řečené, rozvíjí témata z jiného 

úhlu, v jiných souvislostech. Jako by styl psaní odrážel jinakost a transcendenci 

Druhého, kterou nemůže žádný soubor vět plně vyjádřit. Tomáš Tatranský 

v souvislosti s Lévinasovým specifickým stylem cituje italského filosofa Silvana 

Petrosina, který říká, že „Lévinasův text se opakuje, ale přesně v tomto opakování 

musí být čten; v tomto opakování písmo nepostupuje, nýbrž prohlubuje se“.117

Podtitul Totality a nekonečna nese název Esej o exterioritě. Esej, nikoliv traktát či 

pojednání. Budeme-li se řídit etymologií, znamená esej pokus. Esej je pokus 

myšlení odpovědět na výzvu situace, je to neustálé znovupromýšlení tématu bez 

ambice být s ním hotov, bez aspirace ho plně pochopit, a tak ho zrušit. Záměrem

není vytvořit nějaký systém pravd, ale uskutečnit netotalizující zamyšlení.

Specifičnost Lévinasova stylu se projevuje i na rovině lexikální. Jazyk je často

metaforický, využívá obrazných pojmenování, oxymorónů, paradoxů. Lévinas je 

přesvědčen, že vztah k transcendenci nelze vyjádřit ve fixních pojmech a strnulých 

kategoriích. „Lévinas se důsledně snaží myslet (a „říkat“) transcendenci způsobem, 

který překračuje formální zákony logiky a dialektiky, přičemž používá specifický 

jazyk, jenž nepostrádá mnohoznačnost a pracuje s metaforami i superlativy a 

hyperbolou.“118 Tato snaha „říkat transcendenci“ našla svůj symbolický výraz i v 

tom, že Lévinas píše slovo Druhý povětšinou s velkým počátečním písmenem. 

Budeme zde tento způsob psaní respektovat.

Vyšli jsme z Lévinasovy kritiky filosofické tradice. Je na čase tuto kritiku

                                                            
117 TATRANSKÝ, Tomáš. Lévinas a metyfyzika, s. 18.
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zproblematizovat, neboť v rámci dějin západní filosofie lze nalézt myšlenky 

spřízněné s těmi Lévinasovými, navíc k některým se Lévinas sám explicitně hlásí.

Inspiračním zdrojem Lévinasova filosofického myšlení je především Husserlova

fenomenologie a Heideggerova ontologie (Lévinas byl žák Husserla i Heideggera), 

s nimiž se v průběhu své tvorby snaží kriticky vyrovnat. Jak známo, Lévinas má 

židovské kořeny a osobní zkušenost s nacismem, kterou mnozí kladou jako 

podstatný impuls jeho myslitelství. Jeho tvorbu vycházející z judaismu lze chápat 

jako svébytnou sféru v rámci jeho díla. Od ní v této práci odhlížíme. „Lévinasovy 

talmudické spisy na jedné straně a jeho filosofická produkce na straně druhé tvoří 

dva žánrově a metodologicky autonomní a na sobě do jisté míry nezávislé celky“,119

i když je jistě možné judaismus a Lévinasovu filosofii propojovat, jak to 

v některých svých textech dělá například Chatherine Chalierová120 nebo Pierre 

Bouretz.121 Lévinasova filosofická produkce je v rámci našeho tématu vymezena, 

jak jsme řekli v úvodu, třemi díly: Existence a ten, kdo existuje (první vydání 1947), 

soubor přednášek Čas a jiné (první vydání 1948) a Totalita a nekonečno (první 

vydání 1961). Dílčí doplnění představuje v této kapitole rozhovor Lévinase 

s Philippem Nemo, který je součástí výboru Etika a nekonečno. Nezohledňujeme 

pozici pozdního Lévinase, jak je vypracována především v díle Autrement qu’être 

ou au-delà de l’essence (Jinak než být aneb za hranicemi esence; první vydání 

1974). Vztah pozdního Lévinase k jeho předchozí filosofické tvorbě by totiž mohl 

být, jak jsme také již upozornili, předmětem samostatného zkoumání.

V Předmluvě k Totalitě a nekonečnu Lévinas jako své inspirační zdroje

uvádí fenomenologii (Husserla)122 a Franze Rosenzweiga.123 Nelze opomenout 

                                                            
119 Tamtéž, s. 12.

120 Srov. např. CHALIER, Catherine. Židovská jedinečnost a filosofie. Praha: Filosofický ústav 

ČSAV, 1992.

121 Srov. BOURETZ, Pierre. Svědkové budoucího času. III. Praha: OIKOYMENH, 2009.

122 O vlivu fenomenologie na Totalitu a nekonečno Lévinas píše: „(…) představování a rozvíjení 

používaných pojmů vděčí za všechno fenomenologické metodě“ LÉVINAS, Emmanuel. Totalit a 

nekonečno, s. 16. Nebo: „Husserlovská fenomenologie tento přechod od etiky k metafysické 

exterioritě umožnila.“ Tamtéž, s. 17. Inspirace Lévinase fenomenologií je logická. Pokud je 

prolomení totality možné zakusit jedině zkušenostně, ze situace setkání tváří v tvář Druhému, pak 

fenomenologie, která popisuje jevení fenoménů ve zkušenosti, poskytuje deskripci toho, jak se mi 
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Martina Heideggera, neboť mnohé Lévinasovy náhledy vznikají vymezením se vůči 

německému mysliteli nebo na něj nějak navazují. Odkaz na Rosenzwiga ukazuje 

Lévinasovu spřízněnost s filosofií dialogu, kam lze řadit například Hermanna

Cohena, Ferdinanda Ebnera či Martina Bubera.124

Na obecné rovině lze vidět jistou blízkost Lévinase a Kierkegaarda, potažmo 

i dalších filosofů existence (Jaspers, Sartre aj.). Kierkegaard se podobně jako 

Lévinas vymezuje vůči totalizujícímu myšlení, které je abstraktní a chce vše

shrnovat v celek. Vrcholem tohoto způsobu myšlení je podle Kierkegaarda filosofie 

Hegelova. Systém, tato soustava pravd, podle filosofů existence nezohledňuje 

konkrétní individualitu, jednotlivce, zapomíná na subjektivitu, zkušenost žité 

existence drtí pod přívaly objektivity. Situaci spekulativního myslitele popsal, 

inspirován Kierkegaardem, Karl Jaspers: „Filosof systému jakožto člověk je jako 

někdo, kdo staví zámek, ale bydlí vedle v chatrči: tato fantazírující bytost nežije 

sama v tom, co myslí; myšlenky člověka musí být stavbou, v níž bydlí, jinak je to 

zvrácenost.“125 Znovu se tak vracíme k tomu, že konkrétní zkušenost (s druhým, se 

svojí existencí), musí stát na začátku každého pokusu o její promýšlení. V tom se 

Lévinas shoduje s filosofií existence, jejich společným záměrem je obrana 

subjektivity.126

Bylo by možno rovněž hovořit o vlivu literatury na Lévinasovo myšlení, jak 

dokazují opakované odkazy například na Dostojevského či Shakespeara. Když zde 

hovoříme o vlivech a inspiraci, nejde nám o to je vyčerpávajícím způsobem 

                                                                                                                                                                         
druhý jeví a fenoménů s tím souvisejících. Lévinas však překračuje rámec Husserlovy 

fenomenologie, když kritizuje její noeticko-noematickou strukturu, neboť jinakost druhého nelze 

redukovat na noema (obsah myšleného). Sám svůj postup označuje jako „snahu o radikální 

(metafysickou) exterioritu“ vedenou zjištěním, že „žádná transcendující intence nemá strukturu 

noesis- noema“ Tamtéž, s. 16. „Jedna ze základních tezí této knihy spočívá v tom, že struktura 

noesis-noema není prvotní strukturou intencionality.“ Tamtéž, s. 262.

123 „Odpor vůči ideji totality nás překvapil v knize Franze Rosenzweiga Der Stern der Erlösung; ta je 

v naší knize přítomna příliš často, než abychom ji mohli citovat.“ LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a 

nekonečno, s. 16.

124 Srov. POLÁKOVÁ, Jolana. Filosofie dialogu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993.

125 JASPERS, Karl. Rozum a existencia. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 16.

126 „Tato kniha se tedy představuje jako jistá obrana subjektivity.“ LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a 

nekonečno, s. 13.
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postihnout, ale ukázat, že Lévinas není od zbytku filosofického myšlení oddělen, a 

to ani od toho, v němž identifikuje totalizující tendence. Lévinas totiž nachází stopy 

smyslu pro jinakost i ve filosofické tradici samotné. Jedná se především o 

Platónovu ideu Dobra a ideu nekonečna u Descarta.

Platónovo Dobro leží, řečeno Lévinasovou terminologií, v oblasti exteriority 

a v té míře, v jaké leží mimo bytí, je Jiné. Idea Dobra je dokonce jakýmsi skrytým 

vůdčím principem Existence a toho, kdo existuje. Lévinas v předmluvě k tomu to 

dílu píše: „Platónské určení, kladoucí Dobro mimo bytí, je tím nejobecnějším a 

nejvíce prázdným označením, jímž se tato práce řídí. Toto určení znamená, že 

pohyb, který vede existujícího k Dobru, není transcendencí, díky níž se existující 

pozvedá k nějaké vyšší existenci, ale vystoupením z bytí a z kategorií, jež ho 

popisují: ex-cendencí.“127

Nekonečno, jeden z důležitých pojmů Totality a nekonečna, o němž bude 

ještě řeč, spojuje Lévinase s Descartem. Idea nekonečna v nás, jak ji popisuje 

Descartes v Meditacích o první filosofii, představuje pro Lévinase ideu Jinakosti, 

protože její obsah (ideatum) nekonečně překračuje moji schopnost jej myslet. Já 

udržuje s nekonečnem vztah skrze ideu nekonečna, toto nekonečno ale leží mimo já, 

v oblasti exteriority, protože jako konečná bytost si nemohu nekonečno sám dát. Já 

je od nekonečna odděleno, protože ho není s to obsáhnout. Toho Lévinas využívá 

tak, že moment nekonečnosti spojuje s jinakostí Druhého, který ve své tváři 

„překračuje ideu Jiného ve mně“128 (stejně jako nekonečno přesahuje ideu 

nekonečna); totalizaci brání Nekonečno Druhého.129 V čem se liší Descartes a 

Lévinas? Descartovi slouží idea nekonečna jako důkaz boží existence a zároveň je 

tato idea věděním, poznáním. U Lévinase je idea nekonečna využita k nahlížení 

exteriority Druhého a nemá povahu vědění, ale touhy.130 Tím, čím byla v díle 

                                                            
127 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 9.

128 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 35.

129 Srov. Tamtéž, s. 64.

130 „Já si však myslím, že vztah k Nekonečnu není vědění, ale Touha. Rozdíl mezi Touhou a 

potřebou jsem se pokusil ukázat na tom, že Touha nemůže být uspokojena; že se jaksi živí svým 

vlastním hladem a narůstá zároveň s tím, jak ho uspokojuje; že Touha je jako myšlenka, která myslí 

víc, než myslí, nebo spíše víc než to, co myslí. Je to struktura paradoxní, ale o nic víc než ona 

přítomnost Nekonečného v konečném aktu.“ LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: 
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Existence a ten, kdo existuje Platónova idea Dobra, je v Totalitě a nekonečnu idea 

nekonečna: „Naše analýzy jsou vedeny určitou formální strukturou: ideou 

Nekonečna v nás.“131

2.2.	Existující	aneb	interiorita	a	ekonomie

Vstřebáme-li do sebe klima Lévinasových textů, z nichž v našich úvahách 

vycházíme, nelze se zbavit dojmu, že Lévinasovo myšlení využívá při tematizaci 

subjektivity principu jakéhosi pohybu existence. V tom nám může na obecné rovině 

Lévinasův postup připomínat Kierkegaardova tři stadia existence nebo Patočkovu 

koncepci trojího pohybu existence. Smyslem „pohybu existence“ je utváření 

subjektivity. Člověk se stane sám sebou tak, že projde určitými uzlovými body, 

které vtisknou podobu jeho existenci. Uzlovým bodem je u Lévinase setkání s 

tváří Druhého. Aby k tomuto setkání mohlo vůbec dojít, musí tu být nějaká 

oddělená existence. I ta se však musela nějak konstituovat: vystoupit z proudu 

neosobního bytí. Chceme-li pochopit, jaké místo zaujímá u Lévinase Druhý, 

musíme popsat tento pohybu uzlovými body. Budeme ho sledovat souběžně napříč 

všemi námi studovanými texty. V tom nebrání fakt, že rané Lévinasovy spisy mají 

spíše přípravnou povahu a od Totality a nekonečna se liší částečně i terminologií. 

Základní intence Lévinasova díla je stejná: myslet exterioritu. K tomu všechny tyto 

texty směřují. Náš záměr se odráží již v názvu této kapitoly. Pojem „existující“ jako 

synonymum toho, kdo existuje, přebíráme z díla Existence a ten, kdo existuje, kde 

se popisuje zrod a povaha oddělenosti subjektu. Popis této oddělenosti je zároveň 

tématem II. oddílu Totality a nekonečna, který nese název Interiorita a ekonomie; 

další doplnění nám poskytuje soubor čtyř přednášek Čas a jiné. Nejobecnějším 

vodítkem našeho postupu je tedy sledování vyvstání konkrétní existence a jejího 

setkání s Druhým.

„Představme si, že se všechna jsoucna – věci i osoby – obrátila v nic. (…) 

                                                                                                                                                                         
OIKOYMENH, 2009, s. 211.

131 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 64.
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Když se tvary věcí rozpustí v noci, temnota noci, jež není žádným předmětem ani 

kvalitou předmětu, zaplavuje jako přítomnost. V noci, v níž jsme k ní připoutáni, 

nemáme co dělat s ničím. Jenže toto nic není nic čisté nicoty. Už tu není to ani ono; 

není tu žádné „něco“. Ale tato univerzální nepřítomnost je naopak jistou 

přítomností, přítomností naprosto nevyhnutelnou.“132 Tuto přítomnost univerzální 

nepřítomnosti, která zavládne, když na sebe věci nepřebírají existenci, nazývá 

Lévinas ono je (francouzsky il y a): neosobní bytí, „bytí vůbec“, bytí bez jsoucích, 

existování bez existujícího. Ono je předchází rozlišení interiority a exteriority, 

ohlásí se, když vše zmizí, ale my jsme tu zůstali (lze o něm hovořit jen paradoxně). 

Fakt bytí je anonymní. Lévinas to vyjadřuje použitím zájmena třetí osoby a 

neosobního tvaru slovesa, které má podobný význam jako spojení „(ono) prší“ nebo 

„(ono) je teplo“.133 Když zmizí všechna substantiva, zůstane toto neosobní sloveso.

Ono je (il y a) nelze uchopit myšlením, protože myšlení již znamená odstup, ale 

v univerzální nepřítomnosti ničeho není nikdo, kdo by od ní mohl odstoupit.

Chceme-li anonymní bytí pocítit takříkajíc sami na sobě, musíme popsat jisté 

životní zkušenosti, které nám dají zakusit depersonalizaci. Fenomény lenosti, únavy 

a nespavosti jsou „konkrétními formami přimknutí existujícího k existenci“134 a 

jsou nás tak schopny – na hranici tohoto přimknutí – spojit s neosobním bytím.

Nespavost vyjadřuje situaci, v níž jsme nuceni bdít, i když nechceme. 

Odpoutali jsme se od předmětů, uléháme, ale něco tu přece zůstalo, nic tu není, ale 

spánek se nedostavil, prázdno, které se rozprostřelo, je ono je. Při nespavosti nejsme 

s to najít úkryt ve spánku před anonymním bytím a jsme mu vystaveni, stýkáme se 

s ním tak, že s ním splýváme. „Při nespavosti tu není moje bdělost nad nocí, to noc 

sama bdí. Bdí to.“135 Vnějšek a vnitřek přestaly být protiklady. Naše subjektivita je 

při nespavosti pohlcena neosobním bytím, kterému se nelze vymknout, a proto 

vzbuzuje hrůzu. Prostor, který přišel o své předměty, je nezabydlený, 

depersonalizovaný, děsivý. Hrůza je u Lévinase proces odosobňování, noření se do 

                                                            
132 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje, s. 47-48.

133 Srov. LÉVINAS, Emmanuel. Čas a jiné. Praha: Dauphin, 1997, s. 43; LÉVINAS, Emmanuel.

Existence a ten, kdo existuje, s. 48.

134 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje, s. 19.

135 Tamtéž, s. 56.
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anonymního bytí. A znovu zopakujme, toto hrůzné ono je neuchopujeme myšlením, 

neboť hrůza je událost, zážitek. Lévinas u sebe tuto zkušenost existence bez 

existujícího identifikuje ve svém dětství, „sahá až k jedné z těch podivných obsesí, 

jež si podržujeme z dětství a jež se znovu objevují při nespavosti, když se rozeznívá 

ticho a prázdnota zůstává plná“.136 Znovu se Lévinasovi ono je ohlásilo 

v nacistickém zajateckém táboře, kde sepsal podstatnou část svého spisu Existence 

a ten, kdo existuje.

Obdobně jako ve fenoménu nespavosti se lze s neosobním bytím setkat ve 

fenoménech lenosti a únavy. O nich jen stručně. Z čeho jsme v únavě unaveni?

Únava je podle Lévinase únavou z mé existence samotné, jsem unaven ze své 

existence, kterou jsem nucena vykonávat. V této existenciální únavě zjišťujeme, že 

si nelze odpočinout od bytí, ale je to i způsob, jak od něj „odpočívám“ (odmítáme 

ho). Únava je způsob, jak se podle Lévinase uskutečňuje odmítání existovat. Když 

existující odmítá svoji existenci, ohlašuje se tato existence sama o sobě (neosobní 

bytí) a žádá, aby ji na sebe existující zase plně přebral, aby začal jednat. S únavou 

souvisí lenost. Lenost je neschopnost začít jednat, je to odpor k úsilí. Líní jsme 

proto, že se nám nechce existovat. Lenost panuje tam, kde jsme na sebe nepřebrali 

břímě své existence, ale přesto existujeme – tento paradox odkazuje k něčemu 

původnímu, co Lévinas nazývá oním pojmem ono je (il y a).

Abychom se posunuli dál, je třeba pootočit naši perspektivu. Výše popsané 

fenomény nám odhalily situaci kontaktu existujícího s existencí, nyní je třeba zeptat 

se na povahu tohoto existujícího samotného. Vynoření existujícího z existence 

popisuje Lévinas pomocí pojmu hypostaze. „Hypostazí ztrácí anonymní bytí svoji 

povahu ono je. Jsoucí – to, co jest – je podmět slovesa být, a tím ovládá osudovost 

bytí, které se stalo jeho atributem. Existuje někdo, kdo na sebe bere bytí, od této 

chvíle své bytí.“137 Hypostaze je objevení se substantiva v anonymitě slovesa být. 

Substantivum má jméno, není neosobní, je už konkrétním jsoucnem, existujícím. 

Jména tomuto substantivu dává Lévinas různá: např. subjekt, oddělenost, já, 

samota, substance, vědomí, myšlení, interiorita bytosti. V Totalitě a nekonečnu se 

s pojmem hypostaze již nepracuje, jeho obsah přebírá především pojem 

                                                            
136 Tamtéž, s. 10.

137 Tamtéž, s. 70.
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individuace.138 Hypostazí se rodí existující, který má něco v moci: svoji vlastní 

existenci. Hypostaze, zrození existujícího, se uskutečňuje v okamžiku, 

v přítomnosti. „Přítomnost je tedy taková situace v bytí, kde není jen bytí vůbec, ale 

kde je určitá bytost, subjekt.“139 Lévinas se odmítá dívat na okamžik jako na 

moment podřízený plynutí času, ale chápe ho jako výjimečný bod, událost, která 

dává vzniknout oddělené existenci. Okamžik je bod počátku, zrození. Okamžik 

předchází času, protože „dřív než je okamžik ve vztahu s předchozími a 

následujícími okamžiky, má v sobě akt, jímž se nabývá existence“.140 Lévinasův 

příklad: jistota Descartova cogita je situována v okamžiku (přítomnosti), nikoliv 

v čase (např. ve vzpomínce), akt myšlení, které právě teď našlo samo sebe, je aktem 

zrození, tedy událostí okamžiku.

Stručně lze shrnout, že z neosobního bytí, které lze zakusit např. ve 

fenoménu nespavosti, se v události okamžiku aktem individuace ustavil oddělený 

subjekt. Nyní musíme popsat život tohoto odděleného subjektu, který je sám.

Budeme sledovat momenty určující život separovaného já. Vodítkem nám bude 

zejména II. oddíl Totality a nekonečna, kde se provádí „analýza vztahů, které se 

vykazují uvnitř Stejného“.141

Separované jsoucno, které se zrodilo v okamžiku, je tímto okamžikem 

vymezeno. Je k sobě připoutáno podobně jako Descartovo cogito k res cogitans. Já, 

které vystoupilo z neosobního bytí, je vklíněno samo do sebe. „Existence, kterou na 

sebe vzalo, je k němu navždy připoutána. Tato nemožnost pro já nebýt sebou 

prozrazuje základní tragiku já, skutečnost, že je přikováno ke svému bytí.“142 Tuto 

situaci vyjadřuje Lévinasův pojem samota. Oddělené já je samo a není schopno tuto 

samotu samo překročit. Skrze samotu se děje konkrétní existence. Lévinas chce 

svými analýzami ukázat, že překrok z tragiky já je možný pouze skrze vztah 

k druhému člověku. Je-li přítomnost (okamžik) samotou, lze z něj vystoupit skrze 

                                                            
138 Tomáš Tatranský se domnívá, že pojem hypostaze se v pozdějších Lévinasových dílech 

neobjevuje kvůli svému „přílišnému zatížení ontologickou tradicí“. Srov. TATRANSKÝ, Tomáš.

Lévinas a metafyzika, s. 22.

139 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje, s. 61.

140 Tamtéž, s. 64.

141 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 92.

142 LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje, s. 71.
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čas, který Lévinas chápe jako „sám vztah subjektu k druhému“.143 Čas je 

transcendence (okamžiku, subjektu). Už víme, že vztah k Druhému chápe Lévinas 

jako vztah etický, založený na vystavenosti já tváři Druhého, která ho transcenduje. 

Je tedy třeba odlišit čas ekonomický (sled okamžiků života oddělené existence, čas 

subjektu, čas bez transcendence), který se časí lineárně a subjekt jím prochází 

nezměněn, od času spásy („spása“ jako překročení „tragiky“ já), v němž se subjekt 

díky Druhému „transformuje“ – překračuje sám sebe. Pochopíme to lépe, až se 

k tomu v následující podkapitole vrátíme. Popis vztahu já k druhému člověku u 

Lévinase pojímáme jako určitý pohyb, vývoj, který začíná v odděleném já, které 

žije svůj ekonomický čas. Tento život je určován sítí vztahů se světem, v nichž se 

bytí subjektu uskutečňuje jako animální a ekonomická existence – její kontury nyní 

stručně popíšeme.

Představme si našeho člověka (animálně-ekonomický rozměr existence) 

jako Robinsona, který žije na opuštěném ostrově. Je od tohoto ostrova oddělen (má 

tělo a vědomí) a současně z něj žije. Jeho samota (existence) je připoutána 

k materiálnu, které ji obklopuje. Z tohoto materiálna je Robinson živ. Jeho život 

vystihují fenomény jako slast, smyslovost, potřeba, rozum, vlastnictví, bydlení, 

práce. Náš Robinson žije jako egoistická bytost, která se sice ze sebe vrhá do světa 

(např. přivlastňuje si ostatní jsoucna), ale je pořád sama. Ať podnikne Robinson 

cokoliv, vždy se nakonec bude muset vrátit do tragiky svého já, k němuž je 

přikován. Právě jsme popsali každodenní život. Robinson, toto „zvíře-ekonom“, žije 

z živin světa. Robinson prožívá žízeň, neobydlený, ale štědrý ostrov mu poskytuje 

vodu (živinu). Napije se. Vnější přemění ve své a pocítí slast. „Vyživování jakožto 

prostředek obnovování sil je transmutace jiného ve Stejné, jež je podstatně slastí: 

jiná energie (…) se ve slasti stává mou energií, mou silou, mnou samým.“144 Takto 

se prvotně dává oddělené existenci svět: jako soubor živin.145 Subjekt je natažen 
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k plodům světa skrze potřebu, jejíž uspokojení dává slasti vzniknout. Materiální 

svět uspokojuje potřeby subjektu, který tak vystupuje jako nezávislý a suverénní: je 

pánem svých potřeb, protože je schopen sám sobě poskytnout jejich uspokojení. Pro 

Lévinase je důležité rozlišení mezi touhou a potřebou. Potřeba je uspokojitelná, 

mizí v okamžiku dosažení dané živiny (hlad zmizí, když se najíme). Touhu naopak 

nelze uspokojit, vytoužené ji nenaplňuje, ale prohlubuje (např. láska). Idea 

nekonečna v nás, kterou Lévinas interpretuje jako metafysickou touhu, je 

nevyčerpatelná, protože nám dává víc, než můžeme obsáhnout. Implicitně je 

přítomna i ve stavu „robinsonovské existence“, ta se však explicitně realizuje jako 

egoismus. V tomto životě, zcela zaplněném uspokojováním potřeb a vyhledáváním 

slasti, lze uvíznout trvale. Takto žít znamená být homo oeconomicus: vystačit si sám 

a „tragiku já“ obalovat slastí. Navzdory ideji nekonečna v nás se „oddělené bytí 

ovšem může uzavřít ve svém egoismu, to jest v dovršenosti své izolace“.146

Vraťme se ještě jednou k Robinsonovi. Ten nežije pouze na rovině 

smyslovosti, tak, že by se koupal v živlu živin, ale vztahuje se ke světu svým 

rozumem: myslí, rozvažuje, představuje si, poznává. Myslet zde znamená poznávat 

svět, zahrnovat ho do oblastí mého (Stejného), přivlastňovat si ho, vládnout mu. 

Lévinas interpretuje poznání (definované jako adekvaci myšlenky a myšleného)

jako zahrnutí poznávaného do já, nikoliv jako vyjití já ze sebe. V rozhovoru 

s Philippem Nemo k tomu Lévinas říká: „Poznání je už svou podstatou vztah 

k něčemu, čemu jsme rovni a co obsáhneme, k něčemu, co je pro nás jiné pouze 

dočasně, co se stává imanentním, protože to je podle mé míry a na mé rovině. (…) 

Člověk nakonec stráví, pochopí – v plném smyslu slova „zmocnit se“, obsaženém 

v termínu „po-chopit“ – i ten nejpřekvapivější objev. Ani tím nejodvážnějším a 

nejdál sahajícím poznáním nevcházíme ve styk s něčím doopravdy jiným; poznání 

nemůže být náhražkou za společenský vztah; je to vždycky a pořád ještě samota.“147

O této povaze poznání, jak ji chápe Lévinas, jsme již hovořili v souvislosti s jeho 

kritikou ontologie. Ontologie je filosofií imanence, filosofií samoty, poznat 

znamená být sám. Je to svět, kde není žádný stín, světlo rozumu dopadá na věci a ty 

se nemají kde skrýt. Věda, vrchol exaktního poznání, redukuje vše na to, co 
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poznala, nemá smysl pro tajemství, které leží v šeru. Žít animální a ekonomický 

rozměr existence znamená být vědcem: poznávat svět, abych maximalizoval svůj 

užitek (slast). Ale když se potřeba uspokojí, ohlásí se neuspokojené – protože 

potřebou neuspokojitelné – „tragické já“.

Svět, který se mi otevírá ve slasti, je můj svět, svět pro mne. Jenže tento svět 

je nejistý. Voda v řece, sluneční světlo jsou „kvality bez substance“ (živel), z nichž 

sice žiji, ale fakt, že se mi dávají samy od sebe, bez jistoty, že tomu tak bude i 

v budoucnu, znepokojuje. Naplňují moji přítomnost, nemusí ale naplňovat moji

budoucnost. Živel ústí do nicoty, jeho druhou stranou je hrozivé ono je. „Jedině 

neurčitost budoucnosti vnáší nezajištěnost do potřeby, nouzi; zrádná živelnost se 

dává tak, že uniká.“148 Když se koupu v živlu, voda mi protéká mezi prsty a 

nenávratně mizí. Je třeba si slast zajistit ještě jinak, než pouhým pohroužením se do 

živlu. Musíme pracovat, vlastnit a někde bydlet. Navíc: ve schopnosti pocítit neklid 

z budoucnosti, v uvědomění si nezajištěnosti původní slasti, vidí Lévinas „předěl 

mezi animálním a lidským“.149

Práce uchopuje živel, ohraničuje ho, dělá z něj věci, které lze vlastnit a 

směňovat. „Nejistá budoucnost živlu je zrušena, živel tuhne mezi čtyřmi stěnami 

domu, chladne ve vlastnictví. (…) Toto zmocňování se živelného je práce“.150 Věc 

je substance, která trvá v čase, je tedy odpovědí na nejistou budoucnost živlu 

(„kvality bez substance“). Věci jsou podřazeny slasti, které slouží (lžička je 

přizpůsobena ústům, postel má rozměry mého těla). Práce – která dává věcem 

jakožto věcem vzniknout – není transcendencí, ale prodlužováním sebe do světa, 

přisvojováním, jak to symbolizuje natažená ruka držící pracovní nástroj. Práci a 

vlastnictví vysvětluje Lévinas na pozadí pojmu domu, obydlí. Obydlí (dům) je 

ohraničené místo, z něhož se vrhám do světa, ve kterém prací vytvářím vlastnictví, 

které přináším zpět domů. V domě (na rozdíl od života v živlu) se nestýkám se

světem přímo, ale dívám se na něj přes okno, v distanci. Už víme, co pro Lévinase 

znamená pojem ekonomie: je to oblast vztahů oddělné bytosti vážících se k domu, 

v tomto smyslu se přesně drží etymologie tohoto slova.
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Avšak přesun oddělené bytosti do domu, bydlení, implikuje „novou situaci“.

Odkrývá se vztah k Druhému. Oddělenost a bezpečí domu (jeho nezávislost na 

živlech) popisuje Lévinas jako intimitu, přívětivost, mírnost, pohostinnost. Intimita 

však není „subjektivní stav duše“, ale její mírnost „přichází k oddělené bytosti od 

druhého“.151 Příchod mírnosti spojuje Lévinas s mírností ženské tváře, „v níž se 

oddělená bytost může soustředit k sobě a díky níž bydlí a ve svém obydlí dovršuje 

oddělení. Pobývání a intimita obydlí, které umožňují oddělení lidské bytosti, tedy 

již předpokládají prvotní zjevení Jiného“.152 Ženství je zde myšleno jako jistý 

rozměr jinakosti (projevující se ve fenoménu pohostinnosti), nikoliv jako konkrétní 

přítomnost ženy v domě. „Žena je podmínkou usebírání, interiority Domu a 

bydlení.“153 Intimita domova je azyl, který vzniká ve dvou. Lévinasovi jde o to 

odkrýt v rámci „analýzy vztahů, které se vykazují uvnitř Stejného“, implicitní 

přítomnost vztahu k Druhému. Na rovině ekonomické existence se tato přítomnost 

děje jako „mírnost ženské tváře“, která je nositelkou pohostinnosti. Abych se mohl 

vydat do světa pro věci, které si chci prací přivlastnit, musím vyjít z místa (domov), 

které je nepřivlastnitelné, kde nepřijdu o to, co jsem si přivlastnil, kde bude 

vládnout mírnost a pohostinnost. Tento domov si však existující není schopen 

stvořit sám. Jeho tvůrcem je druhý člověk.

2.3.	Druhý	jako tvář	a	exteriorita

Předchozí analýzy ukázaly, že v oblasti interiority je druhý člověk implicitně 

přítomen. Explicitně se vyjevil v dimenzi jinakosti ženství, která ustavuje domov.

Ve spisech Existence a ten, kdo existuje a Čas a jiné Lévinas popisuje tento 

intersubjektivní prostor, který se objevil, jako eros (láska a erotický vztah). „Právě 

v erotu spočívá to, že transcendence může být myšlena radikálním způsobem, 

přinášet já zajatému v bytí, vracejícímu se osudově k sobě, něco jiného než tento 
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návrat, zbavit ho jeho stínu.“154 Ve vztahu k ženství se otevírá oddělené bytosti

možnost přijít do styku s jinakostí, která prolamuje její samotu. Žena je jiná

jinakostí, přitahuje nezrušitelnou jinakostí, a proto nemůže být láska podle Lévinase 

(a vzdor tradičnímu chápání) splynutím, sjednocením. Jinakost ženskosti je 

nepřevoditelná na společnou jednotu. V lásce neztrácíme sami sebe, ale otevíráme 

se transcendenci, nekonečnu. Druhý je nekonečný, protože je jiný. Láska je opakem 

vlastnění a moci. Vlastnit mohu nějakou věc, tehdy jsem pánem situace. Lásku však 

nemám ve své moci, už jen tím, že se ohlašuje bez ohlášení, vzdoruje mým 

záměrům, což přesně vystihuje anglické spojení „to fall in love“. Jinakost ženství, 

projevující se v erotu, nazývá Lévinas i jako mysterium. Tajemství jinakosti 

druhého člověka nemizí tím, že k němu zaujmu vztah. Toto tajemství má svůj 

původ v tom, že ženství vykonává opačný pohyb než vědomí oddělné bytosti, 

kterému dala vzniknout hypostaze. Druhý není monáda, která „vznikla“ stejně jako 

já, Druhý je jiná událost: událost jinakosti. Proto ji nelze osvětlit skrze vědomí, 

proto Lévinas neustále mluví o tom, že druhý člověk je nepochopitelný, 

neuchopitelný a nepřivlastnitelný – má-li zůstat sám sebou.

Fenomenologií rozkoše lze podpořit dosavadní deskripce: „Laskání je 

modem bytí subjektu, kdy subjekt v dotyku s jiným jde za hranici tohoto dotyku. 

Dotyk jakožto počitek patří ke světu světla. Avšak toho, co laskáme, se vlastně 

nedotýkáme. Když laskáme, nevyhledáváme tím hebkost nebo teplo ruky, která je 

při kontaktu nabídnuta. Esenci pohlazení ustavuje touha pohladit právě proto, že 

hlazení neví, co hledá. Toto „nevědět“, tento fundamentální zmatek je v něm to 

nejhlavnější. Laskání je jakoby hra s něčím, co uniká, hra naprosto nezáměrná a 

neplánová, ne s něčím, co se může stát naším a námi, ale s něčím jiným, vždy 

jiným, vždy nepřístupným, vždy s něčím, co má přijít.“155 Rozkoš a laskání mají 

strukturu touhy: prohlubují se tím, jak se naplňují. Současně vidíme, že ona 

jinakost, o které zde hovoříme, není jinakostí z jiného světa, ale je to jinakost uvnitř 

mého světa, který sice prolamuje, ale prochází jím. Jinakosti se lze dotknout, je 

přístupná tělesností. V tom ale spočívá jistá podvojnost erotického vztahu.

V Totalitě a nekonečnu hovoří Lévinas o ambiguitě lásky, aby tím vyjádřil 
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skutečnost, že transcendence, které se nám v lásce dostává, nás současně vrací do 

oblasti potřeb, kde druhý vystupuje jako objekt. Erotický vztah je dvojznačný:

druhý v něm může být zdrojem slasti i transcendence. A tak Lévinas hovoří o lásce 

jako o „slasti z transcendentního, jejíž momenty si téměř protiřečí“.156

Když Lévinas v rámci fenomenologie rozkoše tvrdí, že „laskání je hra 

s něčím, co má přijít“, otevírá se tím rozměr budoucnosti. Jaký vztah k Druhému 

člověku naplňuje budoucnost a současně je transcendencí? Podle Lévinase je to 

otcovství (rodičovství), které se otevírá plodností, která je transcendencí. Otec 

transcenduje uzavřenost svého bytí tím, že má syna, kterým v určitém smyslu jest.

Otcovství se nevyčerpává biologickým rodičovstvím, ale může se rovněž jednat o 

jakýsi otcovský postoj k Druhému (např. učitel – žák).157 Otcovství je pro Lévinase 

„způsob bytí jiným, a přitom být sebou samým“, kterého je schopna plodná bytost, 

což je „bytost, jež je schopna jiného osudu, než je její“.158 Vidíme, že Lévinasovo 

vymezení otcovství a plodnosti, což jsou spíše synonyma než dva různé pojmy,

dalece přesahuje jejich biologické konotace. Chtěli jsme popsat erotický vztah a 

dostali jsme se „za hranice možného“, jak Lévinas situaci rodičovství také 

nazývá.159 Otcovstvím se oddělený subjekt díky setkání s jinakostí (ženstvím) 

dostává do jiného času. Toto vystoupení z bytí realizuje ve svém synovi, který má 

svůj čas, aby se i on stal otcem. Začali jsme u oddělené existence uvězněné ve své 

samotě. Nyní došlo k prolomení její samoty. Otcovství, ženství, plodnost a 

synovství je vysvobozením z tragiky já, je překrokem z času ekonomického do

nekonečného času. „Skrze plodnost mám v rukou nekonečný čas (…). (…) 

Dovršením času není smrt, nýbrž mesiánský čas, v němž se ustavičné obrací ve 

věčné.“160 Lévinas zde již zcela opustil rovinu fenoménů a podniká téměř 

náboženskou meditaci. V Totalitě a nekonečnu se věnuje analýzám, které jsme 

zatím v této kapitole předvedli, čtvrtý oddíl, nazvaný příznačně „Za hranicemi 

tváře“. Vraťme se nyní před tyto hranice, do situace konkrétního setkání tváří v tvář 
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druhému člověku a popišme toto setkání.

Člověk, kterého potkáme na ulici nebo s nímž hovoříme v kavárně, je obalen 

tím, čím není. Nějak se jmenuje, je oblečený, má nějaké sociální postavení, je ve 

vztahu k dalším osobám, které jsou nepřítomné atp. Na této rovině přistupujeme

k druhému člověku jako k členu společnosti. Socialita je oblast stejného, 

abstraktního, jedinci jsou v ní vymezeni tím, co s námi sdílejí. Jenže, jak už víme, 

povaha Druhého spočívá podle Lévinase v tom, že je jiný, nikoliv stejný jako já.

Člověka nenahlédneme tak, že tím či oním způsobem popíšeme společnost. Když 

vycházíme z popisu společnosti, najdeme zase jen společnost. Lévinas se pokouší

analyzovat Druhého bez vazby k nějakému „třetímu členu“, který by mu předcházel 

a vlastně ho tak ponižoval. Co zůstane, když vyřadíme vše, co by mohlo být „třetím 

členem“? Zůstane to, co zde bylo již na počátku stvořené, ale nebrali jsme to 

v potaz. Zůstane sám zjev Druhého: tvář.

Tvář vymezuje Lévinas pozitivní i negativní cestou. Tvář Druhého nelze 

vymezit pojmy, které dávají vzniknout oblasti Stejného, je třeba se pokusit 

vymknout jazyku ontologie. Druhý přesahuje ideu, kterou o něm mám. V tomto 

smyslu je třeba chápat i Lévinasova slova: „Tvář je přítomná ve svém odmítání být 

obsahem. V tomto smyslu ji není možné uchopit, to jest obsáhnout. Nelze ji ani 

vidět, ani se jí dotknout, poněvadž ve vizuálním a hmatovém počitku obaluje 

identita já jinakost předmětu, který se právě tím stává obsahem.“161 V rozhovoru 

s Philippem Nemo odmítá Lévinas hovořit o svém postupu jako o fenomenologii 

tváře, setkání s tváří Druhého je etické. „Když totiž vidíte nos, oči, čelo, bradu a 

můžete je popsat, obracíte se k druhému jako k předmětu. S druhým se však nejlépe 

setkáme tehdy, když barvu jeho očí ani nepostřehneme. (…) Tvář ve specifickém 

slova smyslu je právě to, co nelze zredukovat na percepci.“162 Za snahou nalézat 

vhodný jazyk, jímž hovořit o tváři, lze vidět i to, že Lévinas nemluví o jevení tváře, 

ale o epifanii.

Setkání s tváří je radikální, tvář odporuje vlastnění a moci, prolamuje totalitu

mého světa. Jinakost Druhého, o které je zde řeč, není relativní jinakosti uvnitř 

stejného (židle je jiná než stůl, obojí ale splývá v pojmu nábytek), ale jinakostí 

                                                            
161 Tamtéž, s. 170.

162 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 208.
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absolutní, tedy nekonečnou transcendencí. Absolutní jinakost Druhého ale 

neznamená zrušení či popření já. Tvář ke mně zaujímá vztah skrze řeč, rozhovor. 

Tvář mluví. Řeč je podle Lévinase způsob, jak je možné navázat vztah s jinakostí 

Druhého, aniž by nás oba uvrhla do oblasti Stejného. Řeč umožňuje zachovávat 

oddělenost těch, kdo mluví. Tvář je tedy schopna vnést do světa nový typ vztahu, 

vztah, který není založen na moci. „Tvář ke mně mluví a tím mne vybízí ke vztahu, 

jenž je nesouměřitelný s vykonávanou mocí, ať by to byla slast či poznání.“163

Lévinas napříč celou Totalitou a nekonečno na různých místech hovoří o smyslu 

řeči a rozhovoru (srov. např. kapitoly „Rozmluva“, „Rozmluva a Etika“, „Rozmluva 

zakládá význam“, „Řeč a objektivita“, „Exteriorita a řeč“). Základní Lévinasova 

úvaha spočívá v tom, že v situaci rozmluvy spatřuje něco jedinečného. Rozmluva je 

situací plurality, nevystačím si v ní sám. Monolog, který vede oddělené já, se ohýbá 

v dialog: jsem nucen Druhému odpovídat. Samotná situace řeči vyžaduje 

transcendenci druhého člověka; řečí se děje jeho jinakost. Lévinas rozlišuje řeč (akt 

říkání) a řečené (obsah řeči), přičemž řeč je „skutečnost, že před tváří nezůstávám 

prostě jen tak, abych ji pozoroval, ale že jí odpovídám“.164 Teprve řečí vzniká 

společný svět. Řeč je exteriorita, nelze předvídat, co Druhý řekne, řeč je opak 

izolovaného vědomí. Lévinas jde ještě dál a hovoří o tom, že řeč Druhého je 

vyučováním.165 Promluva Druhého mne obohacuje o to, co jsem do světa nemohl 

vnést já sám.

Řeč, která je vztahem k jinakosti, je u Lévinase i základem rozumu, 

racionálního myšlení. Řeč a rozum nejsou momenty, které by subjekt nalézal tak, že 

se pohrouží sám do sebe, ale rodí se zaujetím vztahu k jinakosti. Má-li být řeč a 

myšlení mojí řečí a mým myšlením, nikoli univerzálním a abstraktním pohybem

jakožto systémem zákonitostí a hrou označovaného a označujícího, musí zde být 

druhý člověk, který je jiný než já a kterému mohu odpovídat. „Činnost rozumu 

začíná mluvou, subjekt se nezříká své jedinečnosti, nýbrž potvrzuje svou 

oddělenost. Nevstupuje do své vlastní promluvy, aby v ní mizel. Zůstává apologií. 

                                                            
163 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 174.

164 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 209.

165 „Vyučování je rozmluva, v níž učitel může přinést žákovi to, co žák ještě neví.“ LÉVINAS, 

Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 159.
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Přechod k racionálnímu není des-individuací právě proto, že je řečí, to jest odpovědí 

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

jest etický čin.“166 Vidíme, že Lévinasova kritika ontologie a odosobněného 

myšlení, kterou jeho filosofický projekt začal, neústí v iracionalismus a pohrdání 

racionálním myšlením, naopak ukazuje, jak se toto myšlení zakládá.167

Lévinas pozitivně vymezuje tvář ve dvou ohledech: jako tvář, která mluví, a 

tvář, jejíž nahotu vidím. Epifanie tváře je sice vyvolána smyslovostí (vidím tvář 

Druhého), ale nesplývá s ní. Druhého sice vidím, stejně jako jiné věci, ale ty si na 

rozdíl od něj mohu přivlastnit. Negace druhého člověka (např. vražda) není 

přivlastnění a ovládnutí, ale zničení: Druhý nikdy není „pro mne“. Vražda je hra 

moci (schopnost zrušit smyslovost tváře) a bezmoci (tvář je víc, než se jeví, uniká 

zavraždění). Sama situace vraždy podle Lévinase poukazuje k tomu, že Druhý je 

„absolutně nezávislé jsoucí“ přesahující moji moc, což mě právě může vést ke 

snaze ho popřít; „druhý je jediná bytost, kterou mohu chtít zabít“.168 Jak tedy Druhý 

vraždě vzdoruje, když je tak snadné ho zabít? „Staví se proti mně samou 

transcendencí svého bytí (…). Toto nekonečno, silnější než vražda, se nám již

vzpírá v jeho tváři a jeho tvář je původní výraz, je to první slovo: „nezabiješ“. 

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

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

bezbranných očí, v nahotě absolutní otevřenosti Transcendentního.“169 Tvář je nahá, 

bezbranná a zranitelná – tím mne vybízí k odpovědnosti za Druhého.

Lévinas chce ukázat, že nahota, tvář a řeč společně odkazují k exterioritě

Druhého. Co je to nahota? Nahé je to, co je samo ze sebe. Není to zbavenost oděvu, 

ale takový způsob bytí, který nevyžaduje odkazu k čemukoliv jinému, prezentuje 

sám sebe. Vnímatelnou tváří (obličej, forma, fenomén) se prezentuje bytí tváře jako 

výrazu, který se vyslovuje. Tvář však není nějaké skryté bytí za fenoménem 

obličeje (nejde o vztah označovaného a označujícího), samotný výraz už 
                                                            
166 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 195.

167 „Člověk není iracionalista, mystik či pragmatik jen proto, že nevěří v totožnost moci a logu. 

Člověk není proti svobodě jen proto, že pro ni hledá ospravedlnění.“ LÉVINAS, Emmanuel. Totalita 

a nekonečno, s. 270.

168 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 174.

169 Tamtéž, s. 175.
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manifestuje bytí (druhého), aniž by tím mizel fenomén.170 Lze to vyjádřit jen 

paradoxně. Tak to dělá i Renaud Barbaras, když o Lévinasově pojmu tváře píše: 

„Tvář se dává jako zmizení formy nikoliv ve prospěch něčeho jiného, nýbrž uvnitř 

této formy samotné jako identita formy a jejího zmizení (…). Aby mohl druhý být 

jiný, nemůže být tedy jiný vůči svému obličeji, jako nějaké jinde, na něž by onen 

obličej poukazoval; je alterací, rozplynutím se obličeje, a to právě v té míře, v jaké 

se tato jinakost o nic neopírá, je něčím absolutním. (…) Vystoupením tváře tedy 

dochází k určitému přesahu perceptivního aktu tím, co uchopuje: je vyvlastněn bez 

možnosti návratu.“171 Tvář je nahota. Nahota je obnažeností a zranitelností v silném 

smyslu; „neoznačuje charakter určitého objektu, ale určitý modus bytí 

neredukovatelný na řád věcí“.172 Pokud lze v nahotě tváře zakusit jistý způsob bytí, 

který transcenduje já, lze z ní odvodit i nahotu těla. Nahota těla podle Lévinase 

vždycky nějak odkazuje k nahotě tváře. Nahotě těla odpovídají například fenomény 

studu či touhy, které jsou ale pochopitelní pouze z jinakosti druhého, jejímž 

principem je právě tvář.173

Lévinas je veden jistou fenomenologií vnímání, v níž se tvář zjevuje jako 

transcendence. Ono unikání tváře druhého, nemožnost celkového perceptivního 

přivlastnění, vyplývá z vnímání fenoménu samotného, který přesahuje perceptivní 

akt toho, kdo jej vnímá. Netřeba tak opustit tento svět, abychom se setkali 

s transcendencí, postačí smyslově vnímat. Tvář se odhaluje jako fenomén 

transcendence, přičemž platí, že „transcendence je určitý způsob existence, a 

nikoliv nevydařená imanence: vskutku transcendentní skutečnost může být sama 

dána jen pod podmínkou, že není dána ve své celkovosti. To znamená, že konečnost 

                                                            
170 Srov. Tamtéž, s. 160n.

171 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 36.
172 Tamtéž, s. 37.

173 Renaud Barbaras o vztahu mezi tělem a tváří u Lévinase píše: „O těle se neříká, že je nahé, 

protože je bez šatů, ale protože se při této příležitosti zjevuje určitá zásadnější obnaženost, jejímž 

zjevením je právě tvář. Proto když pojem tváře odpovídá zkušenosti s vnímatelnou tváří, může 

zrovna tak označovat třeba týl člověk, který přede mnou trpělivě čeká ve frontě u přepážky s nadějí,

že dostane nějaký balíček.“ BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 37. V rozhovoru s Philippem Nemo 

Lévinas na jednom místě říká: „Tváří je víceméně celé lidské tělo“. LÉVINAS, Emmanuel. Etika a 

nekonečno, s. 213. Dále srov. LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 59.
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projevující se v perspektivním charakteru našeho vnímání je jistým rysem Bytí, a ne 

dokladem naší omezenosti“.174 Abychom fenomén tváře odlišili od ostatních, 

běžných fenoménů (např. od fenoménu stolu), můžeme říci, že Lévinasův popis 

tváře má blízko k tomu, co Jean-Luc Marion označuje termínem saturovaný 

fenomén. Tvář je saturovaný fenomén, dává nám víc, než můžeme přijmout.175

Lévinasovi však nejde jen o to podat zprávu, jak se druhý člověk jeví, skončit 

popisem, ale především se ptá po smyslu tohoto fenoménu. Co z popisu tváře 

vyplývá pro člověka, který se s ní setká? Jaký je její smysl?

V Lévinasově popisu způsobu, jímž tvář Druhého „vzdoruje“ vraždě, jsme 

viděli, že Druhý na mě naléhá a vybízí mne k odpovědnosti, která se primárně 

projevuje jako nemožnost ho zabít. Druhý rozšiřuje můj svět o odpovědnost, která 

dává vzniknout dobrotě. „Vztah k tváři se děje jako dobrota.“176 Původní egoismus 

oddělené bytosti se v etické situaci (setkání s druhým člověkem) ohýbá ve směru 

odpovědnosti za Druhého. Egoistická existence zde ale není pánem situace, není to 

tak, že by před tváří Druhého svobodně volila, zda bude či nebude odpovědná. Etika 

u Lévinase není výběžkem svobodné spontaneity rozumové bytosti. V etické situaci 

jsem odsouzen nikoliv ke svobodě, ale k odpovědnosti. Svoboda není tajemným a 

priori, ale něčím, co si žádá ospravedlnění, co se musí teprve založit. Svobodu, 

která se neospravedlnila před tváří Druhého, nazývá Lévinas iracionální svobodou 

(libovůlí): svobodou redukovanou na vlastnění. Libovůle se odbývá ve světě, kde 

                                                            
174 BARBARAS, Renaud. Touha a odstup. Praha: OIKOYMENH, 2005, s. 27.

175 Saturovaný fenomén, který J.-L. Marion myslí jako rozvrat Kantových kategorií, definuje takto: 

„Saturovaný fenomén, který nelze mínit, pokud jde o kvalitu, který nelze snést, pokud jde o kvantitu, 

který je absolutní, pokud jde o vztah, tj. není podmíněn horizontem, se konečně dává jako něco, na 

co nelze hledět, pokud jde o modalitu.“ V rámci následné Marionovy typologie saturovaných 

fenoménů by Lévinasovu fenoménu tváře odpovídala především ikona, kterou je například „tvář, 

kterou miluji, jež se stává neviditelnou nejen proto, že mne oslňuje, ale zejména proto, že u ní již 

nechci ani nemohu hledět na nic jiného než na její neviditelný pohled, doléhající na ten můj“. 

MARION, Jean-Luc. Saturovaný fenomén. In: Filozofia. roč. 62, č. 5, 2007, s. 398 a 402. Podoby 

sbíhavosti Marionových a Lévinasových motivů si však zasluhují jemnější zkoumání (viz např.

NOVOTNÝ, Karel. Co není dáno? Jean-Luc Marion a hranice fenomenologie. In: Muránsky M. et 

al. Náboženstvo a nihilismus z pohledu filozofie existencie a fenomenológie. Bratislava: Filosofický 

ústav SAV, 2010, s. 148-164).

176 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 269.
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jako kdyby nebyli žádní druzí. Svoboda ale není libovůle. Lévinas nechápe

„svobodu“ a „odpovědnost“ jako nějaké abstraktní kategorie nahlížené rozumem, 

neboť ospravedlnění svobody se „děje jako pohyb a život“.177 Setkání s Druhým je 

zlom v pohybu existence. Začali jsme u animální a ekonomické existence, nyní se 

z nich díky Druhému zrodila existence etická. Etická existence (zahrnující v sobě 

obě předchozí) opustila oblast Neutra. V ní byla její spontaneita neomezená, 

protože věci nekladou odpor a zcela slouží libovůli. Druhý se tomu principu však 

vymyká, není místem, které se nabízí k uchvácení, ale je tváří, která mne svým 

pohledem soudí. Odpovědnost za Druhého předchází svobodě, proto nemůže být 

omezením svobody.178 V setkání tváří v tvář s Druhým není pro svobodu místo, 

protože celé toto setkání s Druhým je setkáním s mojí odpovědností. Barbaras 

k tomu říká: „Odpovědnost za druhého, modus, v němž se mi odhaluje, není 

odpovědností, kterou na sebe beru ve vztahu k němu; situuje se před jakoukoliv 

svobodu, patří k řádu „prvopočáteční citlivosti“. Ještě dříve, než jsem se mohl pro 

to rozhodnout, shledávám, že se druhému něčím zavazuji a druhý není ničím jiným 

než právě zkušeností tohoto závazku.“179 Etická rezistence Druhého („nezabiješ“) 

zakládá svobodu tím, že umožňuje konat dobrotu. Tváři, které jsem vystaven, 

musím odpovídat, nelze mlčet. Toto odpovědné odpovídání Druhému, které může 

mít podobu rozhovoru i jednání, je svobodou. Vidíme, že svoboda u Lévinase není 

bezstarostnou lehkostí, ale je těžká. Je zatížena odpovědností, kterou mám za 

Druhého. Někdo by se mohl zeptat: Jak tedy mám konkrétně jednat? Co vše se 

skrývá pod oním pojmem odpovědnosti? Jaké podoby jednání vyvolávají dobrotu? 

Odpovědět lze následujícím způsobem. Lévinas předně nechce vybudovat etiku 

jako nějaký soubor pravidel a návodů, jak jednat. „Nesnažím se vybudovat etiku; 

snažím se jen najít její smysl. Nemyslím si totiž, že každá filosofie musí být 

programová.“180 To souvisí se skutečností, že popis etické situace a odpovědnosti 

z něj pramenící se děje v první osobě. Já jsem se setkal s Druhým a jsem to zase jen 

                                                            
177 Tamtéž, s. 271.

178 „Jiný, absolutně jiný – Druhý – neomezuje svobodu Stejného. Protože ho volá k odpovědnosti, 

zakládá ji a ospravedlňuje.“ LÉVINS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 173.

179 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 38.

180 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 210.
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já, kdo musí reagovat na tuto situaci. Tíha (a sláva) odpovědnosti (svobody) spočívá 

právě v tom, že jsem to jedině já sám, kdo může dát vzniknout dobrotě. Dobrota a 

podoby odpovědnosti nejsou předem vepsány do obecných kategorií a abstraktních 

principů, ke kterým by se stačilo přihlásit, nahlížet je pouze rozumem.181 Etickou 

situaci, setkání s Druhým, nelze popisovat nezúčastněně jako geolog, který popisuje 

nerost. Žádný univerzální princip, žádný logický soud, žádný teoretický náhled, 

žádné a priori za mne nepřevezme moji odpovědnost a svobodu. Právě proto 

Lévinas někdy hovoří o jedinečnosti (vyvolenosti) já, jsem jedinečný, protože jsem 

jediný, kdo je schopen odpovídat na výzvu tváře. „Výzva vyvyšuje singularitu 

právě proto, že oslovuje nekonečnou odpovědnost.“182 Opustíme-li ale půdu první 

osoby, zmizí situace setkání s Druhým, a tedy zmizí i etika, která s ní spadá v jedno.

Intersubjektivní prostor je u Lévinase asymetrický, nikoliv symetrický jako 

například u Martina Bubera. To nás nepřekvapí, protože pokud by byl Druhý na 

stejné úrovni jako já, platila-li by reciprocita, Druhý by byl touto rovností 

totalizován. Symetrie a reciprocita ruší transcendenci. Druhý mne převyšuje svou 

transcendencí a volá mne k odpovědnosti. Ono „nezabiješ“, které se v jeho tváři 

zjevuje, si žádá bezprostřední naplnění. Asymetrie znamená, že Druhý mi dává 

etický příkaz, ale já za jeho splnění nemohu nic chtít, etika není výměnný obchod. 

Z kapitoly „Asymetrie meziosobního“ lze pochopit, proč nejsou v rozporu výroky, 

že Druhý mi je nadřazen a zároveň že já jsem jedinečný. Druhý na mne z pozice své 

transcendence klade etický požadavek („nezabiješ“); „bytost, která se ve tváři 

zpřítomňuje, přichází z dimenze výše, z dimenze transcendence“; já ale současně 

vystupuji jako privilegovaný, „protože moje postavení jakožto já záleží v tom, že 

mohu odpovědět na tuto podstatnou bídu druhého, najít si k tomu prostředky“.183

V rozhovoru s Philippem Nemo formuluje Lévinas své pojetí intersubjektivní 

asymetrie takto: „Jsem za druhého odpovědný, aniž od něho čekám totéž, i kdyby 

mě to mělo stát život. Reciprocita je jeho věc. Právě proto, že vztah mezi druhým a 

mnou není reciproční, jsem vůči druhému ve služebném postavení. Jsem jeho 

                                                            
181 Jolana Poláková o setkání s Druhým u Lévinase mimo jiné píše: „Z nepřevoditelného setkání 

s ním ovšem neplyne žádný dogmatický obsah (…).“ POLÁKOVÁ, Jolana, Filosofie dialogu, s. 34.

182 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 220.

183 Tamtéž, s. 191.
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„sujet“, „poddaný“, a právě v tom smyslu jsem v podstatě také „subjekt“.“184

Setkání s tváří Druhého, asymetrická situace, vede Lévinase k tomu, aby 

široce rozvíjel svůj pojem odpovědnosti. Na jedné straně intersubjektivita završuje 

subjektivitu, v jistém smyslu ji zakládá: teprve etická existence, která v sobě 

obsahuje momenty animální a ekonomické existence, je existencí vpravdě lidskou. 

Být etickou existencí současně znamená být vždy a zcela odpovědný Druhému. 

Zatímco animální a ekonomický moment existence, jak jsme ho popsali v předchozí 

podkapitole, byl jasně vymezený, kontury etické existence jako by se neustále 

rozšiřovaly. Etická existence se rodí setkáním s tváří druhého člověka, která 

znamená imperativ „nezabiješ“. S tím, jak se Lévinasův výklad této základní situace 

prohlubuje, vede například ke konstatováním typu, že „čím lépe plním své 

povinnosti, tím méně mám práv; čím víc jsem spravedlivý, tím více jsem vinen“.185

Odpovědnost má strukturu touhy, prohlubuje se tím, jak se naplňuje. Metafysická 

touha, idea nekonečna v nás, se děje jako odpovědnost druhému člověku neboli 

láska. Touha, odpovědnost, láska – pojmy, které se zde sbíhají – nejsou 

romantickým setkáním s Druhým ale spíše závratí z nekonečna, která stojí za to, 

protože nevidíme na její konec.

Propast závrati z nekonečna, výše, kterou nemůžeme obsáhnout, ale přesto 

jsme s ní díky tváři Druhého v kontaktu, je Bůh. Druhý a Bůh tak jsou v jistém 

smyslu u Lévinase spojeni. Nikoliv však tak, že by to byla synonyma. Unáhlená 

interpretace, která ztotožňuje Druhého s Bohem, pak může vést k odmítání

Lévinasovy koncepce intersubjektivity s poukazem na to, že nepojednává o vztahu

k druhému člověku, ale spíše o vztahu k Bohu. V tomto smyslu se nám zdá 

například poněkud ukvapené Barbarasovo konstatování, že u Lévinase druhý člověk 

„je nakonec spíš Bůh než druhý.“186 Lévinas sice říká, že Druhý je pro vztah k Bohu 

nepostradatelný, což vyplývá z náhledu, že všechny teologické pojmy musí mít svůj 

základ v konkrétní zkušenosti,187 současně ale říká: „Druhý není vtělením Boha, 

                                                            
184 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 213.

185 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 220.

186 BARBARAS, Renaud. Druhý, s. 43.

187 „Nějaké „poznávání“ Boha, oddělené od vztahu k lidem, neexistuje.“ LÉVINAS, Emmanuel.

Totalita a nekonečno, s. 62-63.
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nýbrž svou tváří, v níž je odtělesněn, je manifestací oné výše, v níž se zjevuje 

Bůh.“188 Druhý manifestuje výši, v níž se zjevuje Bůh. Bůh je jiný než Druhý, jeho 

transcendence je takříkajíc transcendentnější než transcendence Druhého. Tomáš 

Tatranský v této věci připomíná pojem italského filosofa Giovanniho Ferrettiho, 

který v souvislosti s Lévinasovým Bohem hovoří o „meta-transcendenci“.189 Pojem 

Boha, s nímž v Totalitě a nekonečnu Lévinas téměř nepracuje, Lévinasovu 

filosofickou koncepci dále radikalizuje a prohlubuje. Výrazem tohoto posunu je pak 

především dílo Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (Jinak než být aneb za 

hranicemi esence), které zde ale nebylo naším záměrem sledovat.

Na závěr kapitoly o Lévinasovi připojme jednu poznámku na okraj. Ta se 

chce zaměřit na otázku či námitku, jak je u Lévinase možná společnost a politika.

Celý náš dosavadní popis se týkal situace tváří v tvář Druhému. Každodenní život 

ve společnosti nás však konfrontuje se skutečností, že nemáme co dělat pouze 

s konkrétním druhým člověkem. Onoho dalšího, který přistupuje, nazývá Lévinas 

„bratrem“ či „třetím“, a lze ho chápat jako synonymum společnosti, lidského rodu. 

Lévinasovo myšlení v oblasti politické a sociální filosofie má následující strukturu: 

„etično – politično – návrat k etičnu“.190 Etická situace setkání s Druhým je 

Lévinasovi základem i pro úvahy o společnosti a politice. V této oblasti se však

situace přece modifikuje, neboť tváří v tvář nelze být celému lidstvu najednou. Tuto 

modifikaci vyjadřuje Lévinasův pojem spravedlnost. Spravedlnost na sebe bere 

podobu univerzality, proto není již asymetrií, měří všem stejně (zákony, instituce, 

justice atp.); „jako občané jsme ve vztahu vzájemnosti, ale tato reciprocita 

nevylučuje asymetrii“.191 Spravedlnost je ale potřeba takříkajíc neustále vyživovat 

z pramenů konkrétního setkání s Druhým.192 „Politika, ponechána sama sobě, chová 

                                                            
188 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 63.
189 Srov. TATRANSKÝ, Tomáš. Lévinas a metyfyzika, s. 47.

190 CHALIER, Catherine. O filosofii Emmanuela Lévinase, s. 35.

191 Tamtéž, s. 35.

192 Catherine Chalierová tuto skutečnost ilustruje následujícím příkladem: „Během soudního procesu 

nemá soudce přihlížet k tváři toho, koho soudí. Lévinas i zde připomíná biblický text (Dt 10,17), aby 

zdůraznil, že nelze soudit člověka podle toho, zda je chudý nebo bohatý, protože by tu bylo 

nebezpečí, že zapomeneme na třetího, který byl třeba poškozen. Teprve když byl vynesen rozsudek, 

je třeba hledět na viníkovu tvář, a tím vyloučit možnou tyranii instituce.“ CHALIER, Catherine. O 
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v sobě tyranii. Deformuje mne i Jiného, z nichž vzešla, neboť je soudí podle 

všeobecných pravidel a tedy jakoby v nepřítomnosti.“193 Lévinasova politická 

filosofie tedy nevyrůstá z původní rovnosti, ale z asymetrie (lásky, odpovědnosti), 

která je neustálým korektivem politiky a spravedlnosti, které se odbývají v oblasti 

rovnosti. Proto Lévinas svoji ideu společnosti nazývá „bratrským obecenstvím“, 

v němž druhý člověk navzdory anonymitě a rovnosti nepřichází o svoji tvář.

Lévinasova koncepce lidského společenství je tak alternativou například 

k Hobbesově teorii společnosti, která vychází ze situace homo homini lupus.

V tomto smyslu má Lévinasova společnost ve svém základu lidskou (nikoliv vlčí)

tvář.

Lévinasova filosofie druhého má nutně otevřený konec. To má důvod v tom, 

že pojednává o konkrétním člověku, kterého nelze vtěsnat do žádného logu. Je to 

filosofie, která nemá vést k pochopení, ale k transformaci.194 Lévinas popsal pohyb 

uzlovými body existence s nadějí, že v nich čtenář nalezne sám sebe (a promění 

způsob své existence s ohledem na nahlédnutí významu druhého). Transformace 

existence spočívá v tom, že když čtenář dospěje do etické existence, vskutku prožije 

setkání s Druhým (tj. prožije ho nikoliv pouze na stránkách textu, který čte či píše), 

bude její kontury kreslit sám, stane se totiž sám sebou. Lévinasova filosofie druhého 

tedy nenabízí mapu neznámé krajiny, ale spíše vstupenku do ní.

Lévinas se nečte lehce. Nikoliv proto, že by byl až příliš nesrozumitelný, ale 

protože jeho myšlení je radikální a tvrdé, jde jako by proti srsti našemu navyklému 

způsobu myšlení. Jde proti naší snaze uvelebit se v pohodlí neosobního myšlení, 

kde, byť je pořád co řešit a třídit, nefouká; brojí proti postoji, který si namlouvá, že 

už chápe a rozumí, a tak poučuje nepoučené, aniž by byl schopen vzmachu, v němž 

by zazářila lidskost. Lévinas je drzý, chce po nás, abychom zbořili všechny ty 

                                                                                                                                                                         
filosofii Emmanuela Lévinase, s. 35.

193 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 267-268.

194 Snahu působit na čtenáře a vést ho k transformaci jeho existence naznačuje i sám Lévinas, když 

říká: „Popis vztahu tváří v tvář, o který jsme se zde pokusili, říkáme Jinému, totiž čtenáři, který zase 

vystupuje za mým výkladem a mou moudrostí. Filosofie není nikdy moudrostí, protože ten, s kým 

hovoří, jí unikl v okamžiku, kdy ho uchopila. Toho druhého, jemuž se to „všechno“ říká, ať je to 

učitel nebo žák, filosofie oslovuje v podstatně liturgickém smyslu, vzývá.“ LÉVINAS, Emmanuel.

Totalita a nekonečno, s. 263.
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kulisy a složité konstrukce, které jsme si pracně vystavěli, abychom se nemuseli 

setkat s druhým a zašpinit se světem. Je v něm cosi z Nietzscheho, který vyhání 

„filosofy“ z univerzit, aby se jimi, jsou-li toho schopni, na půdě světa konečně 

stali,195 i něco z Kierkegaarda, který už dávno pochopil, že naše pojmy jsou 

pouhými žvásty, pokud neprocházejí sítem niternosti a bezprostřednosti.196 V čem

ale pro čtenáře spočívá ta obtížnost četby? Přece v tom, že tím, kdo je uveleben 

v pohodlí svých kulis, kdo není schopen vzmachu, kdo si namlouvá, že cosi 

                                                            
195 „Jen nechte filosofy růst divoce, upřete jim jakoukoli vyhlídku na místo a na začlenění mezi 

občanská povolání, nelákejte je už služným, ba ještě více: pronásledujte je, shlížejte na ně 

nemilostivě - a zažijete podivuhodné věci! Rozprchnou se a vyhledají si střechu jinde, ty ubohé 

stíny; tady se otevře fara, tam se naskytne kantořina, ten zase zaleze do redakce novin, jiný se dá na 

psaní učebnic pro vyšší dívčí, nejrozumnější z nich se chopí pluhu, nejmarnivější se stane dvořanem. 

Rázem je všechno prázdné, hnízdo je opuštěno: neboť není nic snazšího než zbavit se špatných 

filosofů, stačí odejmout jim jejich výhody. (…) Mají-li se věci v naší době takto, je důstojnost 

filosofie pošlapána: zdá se, že se ona sama stala něčím směšným a lhostejným: takže všichni její 

praví přátelé jsou povinni svědčit proti této záměně a přinejmenším ukázat, že směšní a lhostejní 

nejsou než oni falešní služebníci a nehodní hodnostáři filosofie. A ještě lépe, když sami svým činem 

dokáží, že láska k pravdě je čímsi hrozivým a mocným.“ NIETZSCHE, Friedrich. Nečasové úvahy. 

Praha: OIKOYMENH, 2005, s. 218 a 222.

196 Kierkegaard hovoří o tom, že „mluvíme“ řečí reprezentativ: „Jsou to takové výroky a poznatky, 

zčásti pravdivé a rozumné, ale bezduché, které se mezi lidmi běžně užívají, avšak žádný hrdina, 

žádný milenec, žádný myslitel, žádný rytíř víry, žádný velkomyslný ani zoufalý muž nezaručí jejich 

plnou platnost tím, že by je prožil bezprostředně.“ KIERKEGAARD, Søren. Současnost. Praha: 

Mladá fronta, 1969, s. 23. Situaci myslitele, který uvízl v řeči reprezentativ, a ztratil tak sám sebe, 

popsal Karel Čapek v povídce Elegie: „Byl si bezpečně vědom plánu své řeči a mluvil bez váhání i 

nejistoty;  přednášel názor, jejž dlouho byl v sobě nosil, který mu byl kdysi vysvitl ve chvíli úchvatu 

a stal se mu nyní již přesvědčením. Ale teď, když v nezvyklém tichu posluchárny mu sám 

naslouchal, bylo mu divně a cize. Vždyť je to všechno pravda, cítil chvílemi, tak holá a zřetelná 

pravda, že už to není nic mého; říkám jen fakta, která nemají se mnou co dělat. Vzpomínal, jak 

blízce, jak osobně jeho byly ty myšlenky, když mu kdys napadaly jako vnuknuti. Tehdy trpěl, když

kolísal a radoval se z každého nového důkazu, jako by to byl jeho osobní úspěch; tehdy byly jeho 

vnitřním životem. Ale dnes je to všechno jenom pravda, něco zevního a neosobního, co s ním již 

nesouvisí; něco tak neživého, že mimovolně pospíchal, aby se toho zbavil. Čím více však pospíchal, 

tím více ho trápila vlastní slova: jsou tak abstraktní a cizí, zcela jiná než to, co druhdy mínil; a přece 

každé slovo a každý obrat mu byly známy a zněly mu hluchým, skoro trapným zvukem opakování.“ 

ČAPEK, Karel. Boží muka. Trapné povídky. Praha: Mladá fronta, 1967, s. 69-70.
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pochopil, kdo není s to se setkat s druhým člověkem, kdo v přístřeší (místo aby byl 

tam venku) uvažuje o člověku a spíše tlachá, než mluví, je sám čtenář!
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3.	OD	SARTRA	K LÉVINASOVI: MÍSTO	ZÁVĚRU

V Totalitě a nekonečnu se Lévinas o Sartrovi explicitně zmiňuje pouze 

jednou (na straně 270). Implicitně je však Lévinasova kniha polemikou s celou 

Sartrovou filosofií (v Bytí a nicotě). Lévinasova filosofie vychází z kritiky 

ontologie, aby dospěla k etice. Vůči Sartrovi se tak Lévinas vymezuje samotným 

rámcem, do něhož své myšlení zasazuje. Ontologie je podle Lévinase totalizujícím 

myšlením, které nemá smysl pro jinakost. Nyní k oné zmínce: „Setkání s Druhým u 

Sartra ohrožuje moji svobodu, pohled druhé svobody znamená újmu na mé 

svobodě. Zde se snad s největší silou projevuje neslučitelnost bytí s tím, co zůstává 

opravdu vnější. Nám se tu však spíše ukazuje problém ospravedlnění svobody: 

neuvádí přítomnost druhého v pochybnost naivní legitimitu svobody? Nejeví se 

svoboda sobě samé jako stud za sebe? A redukována na sebe jako 

uchvatitelství?“197 Další Lévinasův explicitní komentář k Sartrovi najdeme 

například v jeho rozhovoru s filosofem Bernhardem Casperem z roku 1981. 

Relevantní pasáž uvádíme:

„Casper: Také J.-P. Sartre se ve svém filosofickém díle přece pokoušel uchopit vztah 

ke druhému. V čem se vaše myšlenka liší od Sartrovy?

Lévinas: Pohled druhého, le regard de l´autre, ten mne u Sartra vždycky posuzuje a 

odsuzuje. Sartre vychází z jisté negativity, která mezi mnou a druhým vždycky 

panuje. To je založeno v té staré ontologii bytí-pro-sebe a bytí-o-sobě. Tradiční 

myšlenka filosofie byla, že jsoucí chce trvat ve svém bytí – a že se tedy brání 

každému narušení. Kdežto já v ontologii tuším jakýsi průlom lidského.

C: Průlom, který možná teprve začal?

L: Ano, jsme dnes možná ještě v procesu tohoto prolamování, v němž se to etické, 

to lidské – hluboce lidské – teprve hlásí.“198

Tyto dvě explicitní zmínky o Sartrovi formulují odlišnosti obou myslitelů na 

rovině hlavních témat: ontologie a etika, vztah svobody a odpovědnosti, pohled a
                                                            
197 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. s. 270-271.
198 LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého. Praha: Zvon, 1997, s. 20.
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tvář. Další odlišnosti, které vyplývají z předchozích rozdílů, pak pochopitelně 

panují i na rovině dalších konkrétních fenoménů. Nebudeme opakovat, co jsme již

řekli o těchto tématech v předchozích kapitolách, pouze jejich prostřednictvím 

stručně vyzdvihneme hlavní rozdíly mezi Sartrem a Lévinasem.

Sartre usiluje o ontologii, Lévinas o etiku. „Ontologie sama nedokáže 

formulovat morální předpisy. Zabývá se výlučně tím, co jest, a z jejích poukazů 

nelze vyvozovat nějaké imperativy.“199 U Lévinase dává imperativ už sama tvář 

Druhého, která říká: „Nezabiješ!“ Další imperativy Lévinas nevyvozuje, protože to 

není jeho záměrem a s ohledem na jeho koncepci by to bylo i kontraproduktivní 

(smysl má jen takový příkaz, který člověk nahlédne sám), nicméně by bylo možné 

je formulovat: „Z toho, co jsem tu vyložil, by se nepochybně etika vybudovat dala, 

ale to není mé téma.“200 Lévinasovo myšlení je pokusem odpovědět na otázku, jak 

filosofovat po smrti Boha a po holocaustu. Jestliže se nemůžeme spolehnout na 

Boha a pokud vědění a racionalita nejsou schopny zabránit holocaustu (zkáze 

lidstva), zachránit nás může snad jen konkrétní Druhý. Lévinasova filosofie 

druhého se snaží promýšlet, co by to znamenalo. Druhý se tím stává tématem 

ústředním a rozhodujícím, nikoliv pouhou epizodou v rámci širších ontologických 

zkoumání, jak je tomu u Sartra. Rozdíl mezi Sartrem a Lévinasem tak není pouhým 

sporem o jeden problém v rámci filosofie, ale je konfrontací dvou odlišných 

filosofických přístupů. Sartre v podstatě realizuje zamyšlení, které neopouští klima 

„staré ontologie“. Lévinas se však vůči této filosofii vymezuje, a proto je veden 

tématem, které je jí cizí: radikální jinakost Druhého. Patří pojmenování jako závrať 

z transcendence, nekonečnost touhy či fenomenalita tváře přesahující fenomén do 

filosofie? Není to filosofii příliš cizí? Když kdysi Georges Canguilhem zkoumal 

nemocného, aby rehabilitoval jinakosti jeho způsobu bytí, a z pozic filosofie 

tematizoval problémy lékařství, podal tento výměr filosofie: „Filosofie je druhem 

reflexe, pro níž je vhodné každé cizí téma, chtělo by se dokonce říci, pro níž každé 

vhodné téma musí být cizí.“201 Nemocný, divoch či dítě jsou figurami jinakosti, 

                                                            
199 SARTRE, Jena-Paul. Bytí a nicota, s. 710.

200 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 211.

201 CANGUILHEM, Georges. Le normal et le pathologique. Paris: PUF/Quadrige, 2005, s. 7. 

(Přeložil Petr Tůma.)
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které jsou s to – když jim přiřkneme svébytnost – osvětlit náš vlastní způsob bytí. 

Lévinasova filosofie jde dál, je pokusem učinit figurou jinakosti každého druhého 

člověka. Činí to tak, že mu prostě přiřkne svébytnost.

Zygmunt Bauman v knize Modernita a holocaust kromě jiného diskutuje

zdroje předspolečenské morálky. Bauman je na základě analýzy modernity, 

dosavadních sociologických teorií morálky a rozboru logiky holocaustu přesvědčen, 

že „morální chování je myslitelné pouze v kontextu soužití, „bytí s druhými“, tj. v 

sociálním kontextu. Za to, že existuje, však nevděčí přítomnosti kontextu 

společnosti, tj. nadindividuálních institucí výchovy a donucení“.202 Zdrojem 

morálního chování není společnost (morálka není společenský produkt), naopak 

„silné morální pudy mají předspolečenský původ“,203 říká Bauman. Morální 

povinnost musí nalézt sama sebe v existenciální situaci bytí s druhým. Rozbor 

existenciálních předspolečenských situací bytí s druhým Baumanovi krystalizuje ve 

spor mezi Sartrovým a Lévinasovým pojetím intersubjektivity. Sartrovi Bauman 

přiznává přínos v tom, že druhého chápe jako subjektivitu. Tím se podle Baumana 

Sartrova koncepce liší od standardní sociologické interpretace „aktéra“, která ho 

situuje do toho, co leží mimo něj („prostředí“) a otázky morálky, jsou-li nějaké, 

přicházejí v této sociologické interpretaci k aktérovi vždy zvenčí (např. skrze 

společenské donucení). Avšak tato subjektivita druhého, říká Bauman, je u Sartre 

hned degradována, neboť vztah k ní je určován záští, druhý omezuje moji svobodu, 

obírá mne o mne samého, druhý je zkrátka na obtíž. Pokud tedy ze Sartrova popisu 

intersubjektivity vyplývá vůbec nějaká morálka, její povaha je čistě negativní: 

„morálka je spíše omezení než povinnost, spíše zábrana než podnět“.204 Tato 

pravidla, pokud by byla formulována, „jsou předmětem přirozeného odporu, 

protože v druhých lidech odkrývají nepřátelskou externalitu lidské situace, omezení 

svobody“.205 Je to tak podle Baumana až originální koncepce Lévinasova, která 

v existenciální situaci bytí s druhým nachází morálku jako svoji integrální součást.

„Morální povinnost se musí spolehnout na svůj původní zdroj: na bytostnou lidskou

                                                            
202 BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, s. 247.

203 Tamtéž, s. 269.

204 Tamtéž, s. 249.

205 Tamtéž, s. 250.
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odpovědnost za Druhého.“206 Odpovědnost je samotnou strukturou této původní 

situace, nezávisí na ničem předchůdném, je to zkrátka základní struktura mé 

subjektivity. „Odpovědnost nepřebírám na rozkaz vyšší síly, ať by to byl mravní 

kodex sankcionovaný hrozbou pekla, nebo právní kodex sankcionovaný hrozbou

vězení.“207 Zdrojem morálky není společnost, nýbrž moje subjektivita, která se rodí 

z intersubjektivity.208 V tomto smyslu se může snadno stát, že „morálka 

společnosti“ bude stát proti původní morálce existenciálního intersubjektivního 

setkání tváří v tvář druhému člověku, jak to nejděsivějším možným způsobem 

ukázal holocaust.209 V soudobé moderní společnosti žijeme podle Baumana trvalý 

rozpor mezi mravním zákonem (původní intersubjektivitou) a zákonem společnosti, 

která funguje na principech, které se původnímu zážitku morální odpovědnosti vůči 

druhému člověku vzdalují (např. sociální produkce vzdálenosti, nahrazení morální 

odpovědnosti technickou, techniky segregace a separace).210 Exkurz o Baumanovi 

ukázal na půdě myšlení polského sociologa odlišnost mezi Sartrem a Lévinasem a 

současně naznačil způsob, jak lze aplikovat Lévinasovo myšlení do ne-filosofického 

                                                            
206 Tamtéž, s. 271.

207 Tamtéž, s. 251-252.

208 „(…) Kořeny morálky sahají hluboko pod společenské mechanismy, jako jsou struktury nadvlády 

nebo kultura. Když začínají společenské procesy, struktura morálky (rovnající se intersubjektivitě) 

už existuje. Morálka není produkt společnosti. Morálka je něco, čím společnost manipuluje — co 

využívá, přesměrovává, blokuje. (…) Zkoumat vliv společnosti na intersubjektivitu je tedy třeba 

spíše v souvislosti s výskytem nemorálního jednání než v situaci, kdy se morální normy dodržují.“ 

BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust, s. 252.

209 „Jakmile byly morální síly spontánně vyrůstající z lidské blízkosti zneplatněny a paralyzovány, 

získaly nové síly, které je nahradily, nevídaný manévrovací prostor. V masivním měřítku mohou 

vyvolávat chování, které mohou za eticky správné označit pouze zločinci u moci.“ BAUMAN, 

Zygmunt. Modernita a holocaust, s. 270.
210 „Nic tedy neukazuje na to, že by starý sofoklovský konflikt mezi mravním zákonem a zákonem 

společnosti v podmínkách moderního řádu slábl. Naopak je snad ještě častější a hlubší – a zvyšuje se 

pravděpodobnost, že společenské tlaky morálku umlčí. Chovat se morálně při mnoha příležitostech 

znamená zaujmout postoj, který stávající moc a také veřejné mínění (ať už otevřené, či se pouze 

projevující v jednání či nejednání většiny) označuje a prohlašuje za antisociální či podvratný. 

Podpora morálního chování v takových případech znamená odpor vůči autoritě společnosti a jednání 

zaměřené na oslabení jejího vlivu. Morální povinnost se musí spolehnout na svůj původní zdroj: na 

bytostnou lidskou odpovědnost za Druhého.“ BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust, s. 271.
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diskursu (sociologie), ale i do praxe.

Je to paradoxní, ale Lévinasova a Sartrova filosofie intersubjektivity začíná 

stejně. Lidská existence se „nejprve“ vrhá ke svým možnostem. Bytí pro sebe 

(Sartre) a animálně-ekonomická existence (Lévinas) jsou na tom podobně, jsou 

absolutní a nespoutanou svobodou (v Lévinasově terminologii iracionální svobodou 

či libovůlí), uvězněni sami v sobě, předurčeni ovládnout svět. Pak se „objeví“ druhý 

člověk a situace se radikálně promění. Vynoření se druhého je u obou myslitelů 

spojeno s fenoménem studu. U Sartra se bytí pro sebe zastydí za sebe před druhým 

a pocítí, jak se z něj stalo bytí pro sebe pro druhého. Svoboda sartrovského subjektu 

je zaražena, a bude již navždy existencí, která bude existovat v konfliktu s druhým, 

neboť bude chtít svou svobodu nazpět. U Lévinase je stud osvobozující a 

konstituující. Stud lévinasovské svobody za sebe umožňuje její přerod do etické 

existence. Zatímco sartrovská existence v setkání s druhým o svoji subjektivitu 

přichází, lévinasovská existence ji získává, neboť získává rovněž odpovědnost, 

která je její podstatou. „Pravdu zakládá svoboda, která je s to se za sebe stydět.“211

Čím je u Lévinase stud? Rodí se spolu s touhou, která „je vstřícné přijetí Druhého, 

počátek mravního vědomí, které problematizuje mou svobodu“.212 Touha se

„uskutečňuje jako stud, v němž svoboda objevuje sebe ve svých výkonech jako 

vražednou.“213 Druhý se u Lévinase neklade jako překážka, ale jako tvář, která je tu 

jakoby navíc. To vyvolává můj stud a moji touhu, stud a touha se rodí současně; 

„toužím po Druhém ve svém studu“.214 A odtud se také rodí moje skutečná 

svoboda, schopnost na výzvu tváře odpovědět. Vystihuje to Lévinasův výrok, 

v němž má nejspíše na mysli Sartra: „Existence ve skutečnosti není odsouzena ke 

svobodě, nýbrž je jako svobodná ustanovena.“215 Ve věci svobody a odpovědnosti 

je to tedy u Sartra a Lévinase nakonec přesně naopak. U Sartra je odpovědnost 

podřazena svobodě, u Lévinase odpovědnost předchází svobodě. I když Sartre 

odvozuje, že člověk volbou sebe volí všechny, prvenství má svobodná subjektivita, 

                                                            
211 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 68.

212 Tamtéž, s. 68.

213 Tamtéž, s. 68.

214 Tamtéž, s. 68.

215 Tamtéž, s. 69.
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která je sice, je-li k sobě upřímná, zatížena úzkostí, ale není ničím omezena.216

Odpovědnost za všechny lidi navíc situuje sartrovskou odpovědnost do abstraktní 

roviny, nejsem odpovědný za tohoto konkrétního člověka, ale za všechny lidi. Není 

však takováto odpovědnost spíše jakýmsi únikem před odpovědností? Lévinasovská 

odpovědnost je v tomto smyslu mnohem těžší než odpovědnost u Sartra, neboť je 

původně situována před tvář konkrétního druhého člověka. Není nekonečně těžší 

zodpovídat se konkrétnímu člověku než celému lidstvu?

Z hlavních témat, která jsme si vytkli zkoumat v úvodu této závěrečné 

kapitoly, jsme již probrali téma ontologie a etiky i problém svobody a 

odpovědnosti. Zbývá nám jen porovnat pojetí pohledu a tváře. Pohled u Sartra a 

tvář u Lévinase tematizují stejný fenomén: obličej druhého člověka. U Sartra je 

pohled nicméně chápán šířeji, neboť jeho nositelem může být i jiná smyslově 

vnímatelná forma (např. otevřené okno). Zůstaneme-li u obličeje druhého, jeho 

fenomenologický popis se u obou autorů v podstatě shoduje. Tvář i pohled je 

zkušenost, která se dává na pozadí mizení obličeje. „Chápu-li pohled, přestávám 

vnímat oči“,217 říká Sartre. Podobně Lévinas o setkání s tváří říká: „S druhým se 

nejlépe setkáme tehdy, když barvu jeho očí ani nepostřehneme. Když si všímáme 

barvy očí, nejsme s druhým v sociálním vztahu.“218 Tvář ani pohled nelze redukovat 

na percepci. Tvář i pohled manifestují subjektivitu druhého člověka, proto je nelze 

obsáhnout a polapit, učinit z nich objekt. Jakmile se všímám toho, jak druhý 

vypadá, uniká mi jeho subjektivita (Sartre) a exteriorita (Lévinas). Sartre 

s Lévinasem se pak ale samozřejmě liší v tom, jak tuto nepolapitelnost druhého 

člověka interpretují. Ve zkratce řečeno, u Sartra pohled druhého vyvolává můj stud 

a dává mi pocítit moje bytí pro druhého, vystupuji jako objekt ovládaný 

nepoznatelnou subjektivitou; u Lévinase mi jinakost tváře umožňuje setkat se 

s exterioritou, která prolamuje můj svět, moje tragické já, v němž jsem uvězněn, 

pokud jsem sám; díky druhému člověku se tak stávám sám sebou.
                                                            
216 „Tato analýza přiznává prvenství tomu, co subjekt hodlá učinit sám se sebou („tím, že sebe volí“), 

neredukovatelnosti a absolutní odpovědnosti, kterou má každý za sebe, a s druhým se setkává jen 

potud, že takový úmysl se nutně vřazuje do světa, v němž je druhý podílníkem a nepřekročitelným 

horizontem (…).“CHALIER, Catherine. Židovská jedinečnost a filosofie, s. 16.

217 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota, s. 315.

218 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 208.
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Základní odlišnosti mezi Sartrem a Lévinasem, které jsme zde shrnuli, pak 

podmiňují odlišnosti na rovině dalších fenoménů (např. pojetí lásky, řeči), které zde 

není nutné rozvádět, neboť jsme o nich již samostatně pojednali v příslušných 

kapitolách. Sartrova koncepce intersubjektivy a její rozpory nám posloužily jako 

východisko pro představení alternativní Lévinasovy koncepce intersubjektivity. Její 

hlavní přínos vidíme v tom, že nás pobízí, abychom se ve věci intersubjektivity 

sami angažovali, neboť Lévinasova práce sama je angažovaná, nikoliv teoretická; 

chce vést čtenáře k transformaci. Setrváme-li na čistě teoretické rovině, bude jistě 

možné s Lévinasovou koncepcí polemizovat a kritizovat ji (viz např. Derrida, J., 

Násilí a metafyzika; Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin). Tato komparace 

Lévinase s jeho kritikou by jistě nebyla bez užitku, přesahuje ale rámec naší práce. 

Současně se však musíme mít na pozoru, abychom neuvízli na poušti teoretického 

myšlení a nezapomněli plavat ve vodách angažovanosti. Byli bychom na tom pak 

totiž stejně jako ten mudrc, o němž hovoří Bauman.

„Když jsem byl malý chlapec, můj dědeček se po dvě léta odhodlaně, avšak 

marně snažil seznámit mě s poklady biblického učení. Možná nebyl právě nadaný 

učitel, možná jsem já byl hloupý a nevděčný žák. Skutečnost je taková, že si z jeho 

přednášek nepamatuji skoro nic. Jeden příběh se mi však do paměti hluboko vryl a 

po mnoho let mě pronásledoval. Je to příběh o zbožném mudrci, který putoval s 

oslem nesoucím pytle plné potravin a na cestě potkal žebráka. Žebrák ho požádal o 

něco k jídlu. „Počkej,“ řekl mudrc, „jen co rozvážu pytle“. Avšak než pytle otevřel,

dlouhé hladovění si vybralo svou daň a žebrák zemřel. Mudrc se začal modlit: 

„Potrestej mne, ó Pane, neboť jsem nezachránil život svého bližního!“ Šok, který ve 

mně tento příběh vyvolal, je snad jediná věc, kterou si z nekonečné řady 

dědečkových homilií pamatuji. Ve škole mě učitelé v té době i potom vedli 

k něčemu úplně jinému. Příběh mi připadal nelogický (což také byl), a tedy

nesprávný (což nebyl). Teprve holocaust mě přesvědčil, že z prvního nutně neplyne 

druhé.“219

                                                            
219 BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust, s. 276.
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