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SMRT A KONEČNOST: SARTRE VS. JASPERS 

 

Práce K. Chvojkové srovnává pojetí smrti u dvou významných existencialistických filosofů. 

Autorka si velmi správně uvědomila, že by takový záměr byl stěží proveditelný, kdyby této 

komparaci nepředřadila charakteristiku pozice M. Heideggera, kterou každý z jejích autorů po 

svém modifikoval. U Heideggera je vztah ke smrti jakousi radikalizací konstitutivní ne-

celosti, tj. konečnosti lidského bytí v možnostech; ze vztahu ke smrti jakožto nepředstižné 

možnosti se odvíjejí různé modality, jak člověk v možnostech je, a nemůže se k ní proto 

nevztahovat.  

 Právě vůči tomuto stanovisku vynikne problematičnost Sartrovy redukce smrti na 

vnější událost, k níž se naopak vztahovat nelze, a která proto nemůže ani ovlivňovat způsob 

našeho bytí. Výklad K. Chvojkové zřetelně ukazuje problematické důsledky, k nimž vede 

Sartrova zjednodušující ontologie, a to jak ve vztahu k sobě samému a vlastní smrti, tak ve 

vztahu k druhým, jejich smrti a také k roli, kterou pro nás může smrt druhého hrát. Projevuje 

se to např. v představě jednosměrného, „dodatečného“ osmyslování dřívějšího pozdějším; 

tento dílčí moment bytí v čase Sartre absolutizuje v jakési špatné nekonečno očekávání, takže 

mu uniká aspekt neustálého končení (tj. konečnosti) i jeho vliv na smysl prožívané 

přítomnosti. Podobně deformující je záměna náhledu, že smysl není možný bez subjektu, 

s přesvědčením, že subjekt smysl tvoří etc. Autorka se omezuje na body, které spoluurčují 

Sartrovo pojetí smrti a s pomocí vhodně zvolené sekundární literatury (a místy i s využitím 

Sartrových beletristických textů) výstižně shrnuje (v kap. 3.4.) rozpory, jimiž se jeho pojetí 

smrti vyznačuje.  

V oddíle věnovaném Jaspersovi autorka načrtává jeho pojetí lidského bytí v celé 

hierarchii vrstev od empirického pobývání přes ducha a možnou existenci až k existenci 

aktualizované, tj. autentickému bytí sebou, jež je zároveň vztaženo k dimenzi transcendence. 

Smrt je tu jakožto mezní situace – vedle utrpení, boje a viny –  především příležitostí stát se 

ve svobodě a existenciální komunikaci „svým vlastním základem“. Zakoušená plnost bytí, 

jistota existence a zkušenost věčnosti jsou všechno formy vztahu k nezpředmětnitelnu, 

v němž může existence dojít završení a smíření; smrt zde ztrácí svůj „osten“, protože se týká 

pouhého pobývání. 

 Na rozdíl od části o Sartrovi autorka v pasážích o Jaspersovi nenachází žádný důvod 

ke kritice. Snad by bylo vhodné, aby při obhajobě vysvětlila podrobněji, proč je možnost 

zakusit nerelativnost (věčnost) okamžiku svědectvím o nesmrtelnosti existence (na rozdíl od 

pobývání). Vazba význačného okamžiku a „věčnosti“ má sice fenomenální základ, ale může 



mít jiný než kvazidualistický výklad (pomíjivost pobývání, nesmrtelnost aktualizované 

existence). Druhé místo, které v jinak přesvědčivém autorčině výkladu není jasné, se týká 

toho, zda a v jakém smyslu je základní situovanost našeho bytí, tj. konkrétní situace, v nichž 

se s různým zdarem chápeme či nechápeme svých možností, sama o sobě mezní situací (str. 

51). Nepředpokládá to, že tuto konkrétní situovanost – v rozporu s fenomény? – stylizujeme 

do jednoho celkového významu (absence hlubšího smyslu), s nímž je spjata úzkost z bytí?  

Souhrnně lze říci, že práce je velmi zdařilou realizací záměru vyložit pojetí smrti u 

obou autorů, ukázat obecně filosofické zdroje tohoto pojetí a (v jednom případě) také jeho 

problémy. I když autorka výklad celkového myšlenkového kontextu obou autorů dobře 

využila, lze litovat toho, že jej nepojala trochu stručněji a nevrátila se ještě alespoň krátce k 

východisku celé problematiky, tj. pozici Heideggerově. Pojetí vztahu ke smrti má u 

Heideggera samého jistě své specifické problémy, které do práce nepatří, ale i nárys podaný 

v úvodu by mohl zpětně vrhnout na oba srovnávané koncepty zajímavé světlo, v němž by se 

možná ukázalo, jakým způsobem se z původního rozvrhu odvozují a jakou mají motivaci.  

Sartre, jak autorka přesvědčivě ukazuje, zaměňuje smrtelnost s událostí smrti, ignoruje 

rozdíl mezi autentickým a neautentickým bytím sebou (vystačí s „vědomím“), a nevidí proto 

ani úlohu, kterou v autentickém bytí může sehrát vztah ke smrti. Ontologie založená na 

protikladnosti bytí pro sebe a bytí v sobě nedovoluje, aby přesvědčivěji rozvinul – proti 

Heideggerovi – např. cosi jako pozici autentického nedbání smrti, které není útěkem před ní 

ani nepopírá podstatnost vztahu k ní.  Na druhé straně mu tato ontologie brání uchýlit se 

velice rychle k  figurám „překonání smrti“ skrze vztah k nezpředmětnitelnému absolutnu. 

Právě to je podle mého názoru problém pozice Jaspersovy; Jaspers sice přejímá silný pojem 

autentické existence, ale vrací jej myšlenkově „před Heideggera“, do velice tradičních poloh, 

které formuluje existencialistickým slovníkem.  

 Kristýna Chvojková se, jak již zmíněno, vyrovnala se svým tématem velmi úspěšně, 

její práce je dobře promyšlena a jasně napsána (vykazuje jen nepatrné nedostatky v 

interpunkci, nevyznačuje tituly knih v textu kursivou apod.). Kdyby se chtěla tématem 

zabývat hlouběji a nad rámec předložené bakalářské práce, měla by pracovat přímo 

s německými originály Jaspersových děl. Jakožto bakalářskou práci ji rozhodně navrhuji 

hodnotit jako výbornou.  
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