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Anotace

Bakalářská práce „Smrt a konečnost: Jaspers vs. Sartre “ srovnává pojetí problematiky lidské 

smrti a především smrtelnosti v díle J.-P. Sartra a K. Jasperse. Přestože oba autoři bývají 

označováni za existencialisty, jejich postoje k tématu smrti jsou velmi odlišné. Sartre vylučuje 

možnost vztahování se ke své vlastní smrti z toho důvodu, že smrt nemá místo ve struktuře 

bytí pro sebe, z čehož plyne, že nemůže mít pro člověka žádný smysl, zatímco podle Jasperse 

se ke smrti může člověk vztahovat v úzkosti v mezních situacích. To, že situacím čelí a 

nezastírá si svou smrtelnost, vede k rozlišení toho, co nemá v ohledu na časovou konečnost 

člověka smysl, a existenciálních momentů, které stojí nad časem a zachovávají si svou 

hodnotu bez ohledu na smrt. Díky uvědomění své smrtelnosti člověk aktualizuje svou 

existenci, stává se tedy více sám sebou. Ze Sartrova pojetí naopak vyplývá, že člověk vůbec 

nemůže o své smrtelnosti vědět – přesto však pociťuje strach z toho, že ho druzí po smrti 

zbaví svobody. Jaspers oproti Sartrovi pojímá já jako vícedimenzionální entitu, což mu 

umožňuje připsat smrti smysl.

Abstract

The bachelor's thesis „Death and finitude: Jaspers vs. Sartre“ compares the accounts of human 

death and, above all, mortality in the work of J.-P. Sartre and K. Jaspers. Although both 

authors are often seen as existentialist philosophers, their attitudes toward death are very 

different. According to Sartre, man cannot relate to their own death because death does not 

belong in any way into the structure of being-for-itself, which means that it cannot have any 

sense for them. On the contrary, according to Jaspers, a human being can relate to their death 

through anxiety in boundary situations. Their facing the situation without trying to cloud their 

mortality results into their capability to differentiate between the things that are not valuable 

with regard to temporal finitude of human life, and existential moments above time that have 

a value that does not disappear with death. As a result of becoming conscious of their 

mortality, man actualizes their existence, becoming thus more „themselves“. Contrarily, 

Sartre's account leads to the conclusion that man cannot be aware of their mortality – 

nevertheless, they are afraid of being deprived of their freedom after their death by the others. 

Unlike Sartre, Jaspers sees the self as a multidimensional entity, which makes it possible to 

say that death has a meaning.
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1. Úvod

Lidská smrt a smrtelnost je téma probírané v historii od samých známých počátků 

písemnictví až dodnes. Tato práce se bude věnovat pojetí smrti u dvou autorů, kteří jsou oba 

označováni za existencialisty, avšak jejich koncepce se od sebe zásadně liší – Jean-Paul Sartra 

a Karla Jasperse. 

Sartre přistupuje ke smrti v duchu epikurejského hesla, že když jsme tu my, není tu 

smrt, a až přijde smrt, nebudeme tu my. Je zničením biologického těla, k člověku přichází 

zvenku a není z jeho pohledu nijak založená – je stejně jako narození čistým faktem, něčím, 

co se přihodí. Člověk je bytost, která se neustále ocitá v předběhu před sebou samým a pro 

kterou vždy existuje nějaké potom. V jeho struktuře vůbec není přítomná možnost skončit a 

už nebýt. Smrt ohraničuje člověka natolik z vnějšku, že se s ní ani nesetká. Zároveň tedy 

nemůže dávat našemu životu žádný smysl – za prvé proto, že vlastní smysl člověk vytváří 

sám, takže událost, kterou neočekává a ke které se nemůže konkrétně vztahovat, nemůže 

žádný smysl dát, a za druhé proto, že smysl určité události v lidském životě se dotváří až po 

ní. Otázkami, co je po smrti a co se stane, když člověk zemře, se Sartre z principu nezabývá – 

k jejich řešení nemáme přístup. Pro Sartra je smrt čirou absurditou, která životu nemůže dát 

žádný význam, nýbrž mu jej bere. Nepatří do struktury lidského bytí, tudíž pro Sartra ani 

nepředstavuje významný problém. 

Jaspers je naopak zastáncem toho, že smrt může mít v životě člověka pozitivní funkci. 

Zánik zasahuje pouze pobývání, naše časové, neautentické empirické bytí, zatímco autentická 

existence stojí nad časem, tudíž smrt překonává. Této existence jsme si však zpočátku 

nedostatečně vědomi a aktualizujeme ji teprve na základě komunikace s druhým či v mezních 

situacích, mezi které patří i smrt druhého či uvědomění si vlastní smrtelnosti. Mezní situace 

nám dávají možnost oddělit podstatné od nepodstatného, existenci od pobývání, a ujišťovat se 

vlastním autentickým základem a svobodou. 

Cílem této práce je poukázat na důvody, které vedou oba autory k zaujetí tak 

protichůdných stanovisek. Zaměří se postupně na ontologický základ, ze kterého autoři 

vychází, vztah k druhým lidem, pojetí časovosti a myšlenku vztahu ke smrti jakožto události 

oproti smrtelnosti coby neurčitého očekávání nepředstavitelného konce. 

U J.-P. Sartra budu vycházet z kritiky Heideggerova pojetí v díle Bytí a nicota, což je 

jediné Sartrovo souvislejší pojednání o smrti. Z toho důvodu považuji za nutné stručně 

představit také Heideggerovu koncepci, kterou se Sartre právě zabývá. Karl Jaspers o tomto 
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tématu pojednává v díle Filosofie, které jsem použila ve francouzském překladu Jeanne 

Hersch. Dalším zdrojem je cyklus Jaspersových rozhlasových přednášek ve francouzském 

překladu, který vyšel pod názvem Initiation à la méthode philosophique.
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2. Heidegger

Sartrovo pojednání o smrti je přímou reakcí na Heideggerovo pojetí tohoto problému. 

V Bytí a nicotě je mu věnována jedna nepříliš dlouhá kapitola a dá se spekulovat o tom, že 

kdyby Sartre nepovažoval za důležité reagovat na Heideggera, ani by se tímto tématem 

nezabýval. Proto bude pro tuto práci užitečné začít nejdříve Heideggerovým pojetím smrti, 

tedy tím, co Sartre kritizuje. Pro pořádek je třeba dodat, že budu brát v úvahu jen 

Heideggerovu pozici představenou v Bytí a čase, protože právě tou se Sartre zabývá.

2.1 Podíl smrti na celosti člověka

Heidegger svou analýzu smrti začíná tím, že se ptá po celosti pobytu – po tom, jestli k 

celosti pobytu může dojít a jestli je tato celost přístupná. Otázka dále je, zda tuto celost může 

přivodit právě smrt. Tedy jestli – jakožto časový konec života – smrt pobyt završí. 

U Heideggera – podobně jako později u Sartra – je zásadní vlastností pobytu ve světě 

to, že je v předstihu sám před sebou. To je charakteristika starosti, která je podle Heideggera 

základní strukturou pobytu – pobyt je v předstihu před sebou vždy již ve světě.1 Neustále se 

vztahuje k nějakým svým budoucím možnostem, a tyto možnosti jej určují. Je v něm tedy 

stále něco, co „ještě není“. Je tedy neustále něčím necelým či neukončeným, a ukončeným ani 

být nemůže, protože ve chvíli, kdy časově skončí, už není. Autor si tedy klade otázku, jakým 

způsobem jest to, co pobyt ještě nemá, zda je vůbec možné bytí oněch budoucích možností 

pobytu označit za chybění a zda vůbec můžeme o pobytu mluvit jako o neukončeném2 (tudíž, 

jestli pobyt může někdy získat onu chybějící část a stále přitom zůstat pobytem, což by 

potvrzovalo, že se neukončenost tohoto druhu vůbec na pobyt vztahuje). 

Neukončenost se podle Heideggera definuje tak, že nějakému jsoucnu cosi přísluší, ale 

(ještě) to není k dispozici. Toto cosi musí mít stejný způsob bytí jako neukončené jsoucno, 

aby vůbec bylo možné jsoucno „ukončit“ tím, že mu chybějící část k dispozici být začne. 

Úplnost tedy vznikne sumou částí, které jsou stejným způsobem. Jsoucno, které je možno 

dokončit tímto způsobem, je příruční.3 Odpovídá tento popis ale způsobu bytí pobytu? Podle 

Heideggera rozhodně ne.4 K pobytu totiž patří jeho neukončenost samotná, ne nějaké jsoucno, 

1 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Překlad Ivan Chvatík. Praha: OIKOYMENH, 2002, 487 s. 
Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-048-2. (Dále jen Heidegger) 286

2 Heidegger, 278
3 Heidegger, 278 – 279
4 Heidegger, 279
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které by jej zcelilo. Pobyt není pobytem až ve chvíli, kdy se aktualizují jeho možnosti a žádné 

neaktualizované nezbývají. Právě naopak, v takovou chvíli pobyt pobytem být přestává, 

protože už nemá žádné možnosti neaktualizované a otevřené. Nemůže tedy nastat žádný 

okamžik, kdy by pobyt byl a přitom byl v popsaném smyslu celý – tudíž by neobsahoval rys 

neukončenosti. Pobyt nikdy nemůže nemít neaktualizované možnosti. Heideggerovými slovy, 

„pobyt existuje vždy již právě tak, že jeho ,ještě ne' k němu patří.“ Je to „jsoucno, k jehož 

způsobu bytí patří, že se něčím stává“.5 

Podle Heideggera se na pobyt nevztahuje ani končení ve smyslu sebenaplnění 

(vyčerpání všech specifických možností), mizení či dohotovení. Tato všechna končení jsou 

charakteristická pro příruční a výskytová jsoucna, a těmi pobyt není.6 

V Heideggerově pojetí není konec pro pobyt něco, co by k pobytu „přišlo“ jako něco 

navíc k tomu, čím je už pobyt sám. Autor explicitně říká, že konec pobytu „není něčím, k 

čemu pobyt dospívá až nakonec ve svém dožití.“7 Smrt pobytu nenastane jako něco, co se 

objeví na konci pobytu „zvenku“ a odstraní ho z existence – a to je důležité zdůraznit 

především s ohledem na Sartrovu kritiku Heideggera, jak uvidíme později.  Smrt je pro 

Heideggera naopak přítomná v pobytu samém jako jeho součást, ke které neustále spěje. 

Heidegger zdůrazňuje: „Smrt je způsob bytí, jejž na sebe pobyt bere, jakmile jest.“8 A 

„Nejzazší ,ještě ne' pobytu samého, před něž se vřazují všechna ostatní ,ještě ne', je do pobytu 

jako jsoucího k smrti vždy již zahrnuto.“9 Smrt tedy ovlivňuje celý způsob, jakým pobyt je už 

od jeho vzniku. Pobyt je „to, co je konečné“. Neustále se ke svému konci – ač je neurčitý – 

vztahuje. Vždy před smrtí buď v každodennosti uhýbá, a tudíž je neautenticky, anebo před ní 

neuhýbá. Vždy je k ní ale již nějak vztažen. 

Dalo by se říct, že pobyt je celý právě v tom stavu, ve kterém je necelý a neukončený a 

ve kterém spěje k neurčitému konci. David C. Hoy k tomu říká, že „pobyt je v každém 

okamžiku zcela sebou samým právě pro způsob, jakým se vztahuje ke své smrti.“10 To je tedy 

charakteristika neustálého bytí k smrti pobytu. Konec je součástí pobytu, proto je třeba pobyt 

takto chápat. 

5 Heidegger, 279 
6 Heidegger, 280 – 281
7 Heidegger, 295
8 Heidegger, 281
9 Heidegger, 295
10 HOY, David Couzens. Death. In: DREYFUS, Hubert L a Mark A WRATHALL. A companion to 

phenomenology and existentialism. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 280 - 287. ISBN 1405191139. (Dále jen 
Hoy) 282 (vlastní překlad)
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2.2 Smrt jako individuální možnost

Heidegger dále specifikuje, že ke smrti se pobyt nevztahuje stejným způsobem jako ke 

jsoucnům ve světě, nýbrž je to vlastní možnost jeho bytí samého (ve skutečnosti spíše 

nemožnost, ale o tom bude řeč později). Vztah ke smrti je označován jako předběh k 

možnosti. V ostatních možnostech pobytu, jehož strukturou je starost, pobyt odhlíží od 

možnosti samé, a místo toho se zaměřuje na to, co ona možnost umožňuje – tedy na její 

uskutečnění.11 Pokud se však pobyt zaměří na uskutečnění smrti, pouze se odcizí své vlastní 

charakteristice, kterou je bytí k (neurčité) smrti. Bytí ke smrti jakožto možnosti totiž 

neznamená možnost uskutečňovat. Znamená to vztahovat se k ní skutečně neoslabeně jako k 

možnosti, ne vtahovat ji do skutečného. Tím, že se přibližujeme k možnému, neznamená, že 

se přibližujeme k jeho uskutečnění – naopak se od skutečného vzdalujeme. Smrt jako možnost 

není nic, co může pobytu náležet jako skutečné.12 Dále Heidegger uvažuje o vztahu ke smrti 

jakožto „bytí u konce v jeho možnosti“,13 což také nepovažuje za bytí k smrti. (Tento moment 

je opět významný pro Sartrovo pojetí.) Podle Heideggera si člověk při takovém postoji snaží 

moment smrti představit, jaký asi bude, až přijde. Opravdovým bytím k smrti to není za prvé 

proto, že si ji snaží představit jako již skutečnou, tudíž ji nerespektuje jako čistou možnost, a 

za druhé proto, že ji chápe jako něco, co teprve přijde, a ne jako něco, co je již nějakým 

způsobem přítomno (jakožto možnost). Způsoby vztahování se k jiným jsoucnům ve světě 

nejdou tudíž na smrt aplikovat. 

Předběh k možnosti naopak, jak Heidegger zdůrazňuje, pojímá možnost jako takovou14 

– tedy jako nějakou zcela otevřenou potencialitu, která se někdy nějak uskuteční, ale kterou si 

nejsme schopni vůbec nijak představit či přiblížit. (Proto Heidegger neužívá ani pojem 

očekávání, protože i ten příliš vzbuzuje dojem čekání na nějaké uskutečnění.) 

Postupným vylučováním různých interpretací se Heidegger dostává k tomu, že 

možnost smrti je ve skutečnosti pro pobyt „nemožnost skutečnosti vůbec“ či „možnost 

nemožnosti jakéhokoli vztahování se k..., jakéhokoli existování“.15 Proto je nemožné si ji, na 

rozdíl od možností pobytu ve světě, představit. Vztahovat se k takovéto možnosti pro pobyt 

znamená vztahovat se ke skutečnosti, u které on sám není. Je to nekonkrétní budoucnost, ve 

které pobyt nebude. Pokud se pobyt k takové budoucí nemožnosti autenticky vztahuje (tudíž v 

předběhu k možnosti), začíná ji chápat jako potencialitu, která „nezná vůbec žádnou míru, 

11 Heidegger, 297 – 298 
12 Heidegger, 298
13 Heidegger, 298
14 Heidegger, 298
15 Heidegger, 289

11



žádné více nebo méně, nýbrž znamená možnost bezměrné nemožnosti existence“.16 

Pobyt tedy musí pojímat možnost smrti jako jistou, ale nepředstavitelnou neurčitost. 

Musí otevřeně čelit něčemu, co je nevyhnutelné a co zároveň nedovede nijak pojmout. To má 

pravděpodobně Heidegger na mysli, když říká, že pobyt musí „této možnosti neoslabeně jako 

možnosti rozumět, jako možnost ji plně rozvinout a jako možnost ji vydržet“.17

Možnost smrti ovšem k pobytu bytostně patří, tudíž když se jí pobyt otevře a nezastírá 

si ji, chápe sebe samého a skutečně autenticky existuje. (Heideggerovými slovy se „pobyt 

odemyká sobě samému ve své nejzazší možnosti“.18)

Smrt je oproti jiným možnostem pobytu, tedy možnostem ve světě, specifická, protože 

se týká samotného bytí pobytu. Zde se dostáváme k Heideggerovu argumentu, podle nějž je 

smrt něčím, co individualizuje pobyt (tedy konkrétního člověka). Protože se smrt týká bytí 

pobytu samotného, není v ní žádný vztah k nějakému jinému jsoucnu – je to čistá možnost 

pobytu a jeho vlastního bytí, ničeho jiného. Ve všem jiném je člověk zastupitelný, protože jde 

vždy o vztah k něčemu jinému. Každý může být v obstarávání něčeho zastoupen. V jakékoli 

jiné možnosti se pobyt k něčemu ve světě vztahuje a pokud se přitom nerozvrhuje vzhledem 

ke svému vlastnímu ,moci být', je nahraditelný či zaměnitelný a může fungovat v modu „ono 

se“.19  V každodenním bytí se navíc pobyt nezabývá sám sebou a ani si sebe není vědom – 

zaměřuje se na obstarávaný svět a tím podle Heideggera „,je' to, čím se zabývá“.20 Smrt je 

však jediná možnost, která je bezevztažná, týká se tudíž každého pobytu zvlášť. Každý pobyt 

je v ní sám, je to tedy také způsob, jak odhalit bytí pobytu samého bez spolubytí s druhými. 

Smrt a správný přístup k ní jakožto k jisté možnosti je tedy podle Heideggera klíčem k 

autentickému bytí. Je to nejvlastnější možnost být. Podle Henri Biraulta je smrt u Heideggera 

dokonce esencí člověka.21 Pobyt určuje způsob, jak jest, z nějaké možnosti, kterou on sám jest 

a které nějakým způsobem rozumí.22  Všechny možnosti bytí ve světě, ve kterých se pobyt 

vztahuje k něčemu jinému, jsou autentické jedině tehdy, pokud si je pobyt volí skrze své 

autentické bytí ke smrti. Jinak se pobyt ke svým možnostem vztahuje neautenticky, nevolí je 

sám, nýbrž s ohledem na to, co se všeobecně říká. Heidegger zdůrazňuje: „Pobyt je autenticky 

sebou samým jen tehdy, pokud se jakožto obstarávající bytí u... a pečující bytí s... primárně 

rozvrhuje se zřetelem ke svému nejvlastnějšímu ,moci být', nikoli k možnosti být sebou v 

16 Heidegger, 299
17 Heidegger, 298 (kurzíva v původním textu)
18 Heidegger, 299
19 Heidegger, 300
20 Heidegger, 276
21 BIRAULT, Henri. Autour de Jean-Paul Sartre : Littérature et philosophie. Paris : Gallimard, 1981. Le 

problème de la mort dans la philosophie de Sartre, s.183-215. (Dále jen Birault) 201
22 Heidegger, 296
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modu neurčitého ,ono se'. Předběh k bezevztažné možnosti nutí jsoucno, které tento předběh 

vykonává, k možnosti převzít samo od sebe a za sebe své nejvlastnější bytí.“23 Otevřenost 

možnosti své smrti je tedy základ, skrze který se pobyt může ke světu a k ostatním vztahovat 

autenticky, jako on sám. 

2.3 Jistota smrti a úzkost

Heidegger hovoří o smrti jako o jisté. Ale jakým způsobem si jí můžeme být jisti? V 

úvahu připadá jistota empirická: setkáváme se s tím, že jiní lidé umírají, tudíž usoudíme, že – 

jelikož jsme lidé – zemřeme také. Tímto způsobem lze o smrti přemýšlet v každodenním 

modu bytí, který Heidegger označuje za neautentický, či v teoretické úvaze. Empirická jistota 

je však podle něj nedostatečně silná. Není to naprostá, apodiktická jistota. Heidegger však 

tvrdí, že jsme si smrtí jisti jinak a „silněji“, než pouze empiricky. Jsme si smrtí jisti naprosto, 

což však neplyne ze zkušenosti. Důkazem, že jsme si takto naprosto jisti, je právě to, že 

každodenní neautentické bytí před smrtí uhýbá a zastírá si ji.24 

Když však podle Heideggera vezmeme v úvahu, jaký druh možnosti je smrt vzhledem 

k pobytu – tedy vlastní možnost bytí pobytu samého, jak už bylo řečeno, dojdeme k tomu, že 

jistota smrti „vůbec není z oboru pravdy výskytového jsoucna“ a „vůbec nepatří do hierarchie 

evidencí o výskytovém jsoucnu“.25 Nemůžeme si jí tedy být jisti stejným způsobem, jako si 

můžeme být jisti čímkoli jiným na světě. Způsob, jakým jsme si smrtí jisti, odpovídá právě 

jen smrti. To znamená, že ani nejde poměřovat, jestli jsme si smrtí jisti více, či méně než 

něčím jiným. Jistota smrti je však, podle Heideggerových slov, původnější než jistota, jakou 

jsme si jisti jsoucny ve světě. Jsoucna ve světě nejsou pobytem samým, takže aby si jimi mohl 

být jist, pohlíží na ně a nechává je projevovat se. K jistotě se tedy dochází určitým vztahem ke 

jsoucnům. Smrt je naopak možnost pobytu samotného a je bezevztažná – není něčím jiným 

než pobyt sám, protože je jeho součástí, a pobyt se k ní tudíž nepotřebuje nijak vztahovat. 

Autor říká: „<Jistota> jako taková vyžaduje nikoli nějaký určitý postoj k pobytu, nýbrž pobyt 

v plné autentičnosti jeho existence.“26 Pobyt tuto jistotu má jedině, když autenticky jest, tedy 

v předběhu k smrti. Zároveň se však tato jistota týká jeho samého, nikoliv nějakého jsoucna, 

které on sám není a ke kterému se musí teprve vztahovat, tudíž je prvotní. 

Jistota smrti je přitom zároveň neurčitá, což je spojeno s úzkostí. Neurčitost spočívá v 

tom, že je neodhadnutelné, kdy dojde k samotnému konci života. Může to být kdykoliv, je to 

23 Heidegger, 300
24 Heidegger, 294
25 Heidegger, 301
26 Heidegger, 301
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otevřená možnost. V bytí ke smrti je tudíž pobyt neustále ohrožen.27 

V neautentickém každodenním bytí pobyt toto ohrožení nechce nést a připouštět si je. 

Každodenní bytí je také vždy spolu s ostatními, v modu „ono se“. Smrt se v takovém pojetí 

obecně chápe jako něco, co lidi potkává a co jednou potká každého, ale v tuto chvíli to je 

samé ještě nečeká. Smrt je tedy chápána za prvé jako událost a za druhé jako něco, co se 

pobytu samotného ještě netýká. Chápe se tedy odcizeně a je zastřena skutečnost, že smrt není 

důležitá jako událost, ale jako bytí k smrti, které je pro každého neustále přítomné. Bytí, které 

je charakterizované uhýbáním před smrtí – či přesněji spíše před smrtelností – nazývá 

Heidegger upadání. Je to nevlastní a neautentické rozumění smrtelnosti či postoj k ní. Toto 

uhýbání samotné dokazuje, že pobytu záleží na jeho vlastním bytí a že smrtelnost se jej 

bytostně týká v každém okamžiku. 

Ohrožení je pobytu otevíráno úzkostí.28 Úzkost jakožto rozpoložení je bytostná 

možnost pobytu. Rozpoložení pobyt ukazuje v jeho vrženosti, pobyt jí však zprvu nedbá. Ve 

vrženosti pobyt neví, odkud a kam jde, ale je mu odemčeno, že je tu. Na tuto vrženost vždy 

reaguje tak, že jí dbá, nebo nedbá.29 Rozpoložení úzkosti pobytu otevírá charakter jeho 

vrženosti, který, je ohrožení. Staví jej před „nic možné nemožnosti své existence“.30 Úzkost 

tedy otevírá pobytu možnost jeho konce, je úzkostí ze smrti, To, z čeho je nám úzko, je 

neurčité, protože je nám úzko z bytí ve světě jako takového. Úzkost neví, co ji ohrožuje, či 

spíše vnímá ohrožení, které není nikde. Ve skutečnosti je ohrožením svět jako takový, sám 

svět obecně, tedy sama možnost příručnosti. V úzkosti je nám tedy úzko z bytí ve světě, 

přičemž se nám odemyká svět jako svět. Bytí ve světě je zároveň také to, o co úzkosti jde. 

Hroutí se v ní příruční jsoucno, spolupobyt s ostatními a nitrosvětské jsoucno obecně. Vrhá 

pobyt do autentického moci být ve světě. Tak podle Heideggera úzkost odemyká pobyt jako 

bytí možnosti, kterým může pobyt být jedině ze sebe, když se svobodně rozhoduje a chápe 

sebe sama. Úzkost je „tísnivá nehostinnost“, která vytrhává pobyt z rozptýlenosti ve světě a 

vrací ho k němu samému. Odhaluje tak upadající útěk pobytu k nitrosvětskému jsoucnu.  Bytí 

ve světě je tedy ze základu úzkost. Pokud se úzkost skryje sama před sebou a upadne do světa, 

nazýváme ji strachem. Strach je tedy možný z konkrétních nitrosvětských jsoucen.31 

Pokud pobyt před smrtí naopak neuhýbá a je k ní v předběhu – tudíž přijímá ji v 

úzkosti jako jistou neurčitou možnost –, přijímá ohrožení. Úzkost je zároveň součástí 

autentického moci být.  Základní strukturu jsoucna, kterým každý z nás jest, nazývá 

27 Heidegger, 302
28 Heidegger, 302
29 Heidegger, 165 – 166
30 Heidegger, 302
31 Heidegger, 220 – 224
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Heidegger odemčeností. Ta je konstituována rozpoložením, rozuměním, upadáním a řečí. 

Modem řeči je pak volání svědomí – je to vyzývání pobytu k jeho nejvlastnějšímu moci být 

sebou, vyzývání k provinilosti. Rozumět tomuto volání znamená chtít mít svědomí – toto 

chtění je rozhodnutí pro volbu být sebou – odhodlanost.32 Rozpoložení, které odpovídá 

rozumění volání svědomí, aspekt odhodlanosti, je právě úzkost. Chtít mít svědomí znamená 

tedy být připraven k úzkosti. 33 V odhodlanosti získáváme původní, autentickou pravdu 

pobytu. 34      

Z tohoto autentického bytí vychází také autentické spolubytí s druhými. Heidegger 

zdůrazňuje, že k odhodlanosti patří, stejně jako k úzkosti, neurčitost.35 Úzkost je tedy také 

nejautentičtější postoj ke smrtelnosti jakožto vždy otevřené, neurčité, ale jisté možnosti. Podle 

Hoye právě při přijetí možnosti smrti člověk usoudí, že na některých věcech záleží víc než na 

jiných, a tím se vyjme z každodenního bytí a anonymního neosobního „ono se“.36 Jen 

takovým způsobem je pobyt doopravdy sebou. 

2.4 Druzí

Člověk je si vědom světa kolem sebe a své situace dříve než sebe sama. Rozumí sám 

sobě vždy ze své situace, tím způsobem, že vidí své okolí s ohledem na obstarávání. Všechny 

věci kolem sebe pojímá s ohledem na vztahy s ostatními – věci vždy již k něčemu slouží a 

jsou zapojeny do vztahů, do kterých je vždy již zapojen i pobyt sám. Hranice mezi 

jednotlivými lidmi i mezi pobytem samotným a jinými lidmi je vnímána neostře; druhé i sebe 

– podobně jako věci – vnímáme již zapojené do vztahů a do obstarávání. Nevidíme druhé jako 

samostatné bytosti, ale jako bytosti, které jsou k nám v nějakém vztahu, něco společně s námi 

dělají nebo se zkrátka nějak podílejí na vzniku situací. S druhými se setkáváme prvotně jako 

se součástí nitrosvětského jsoucna, světa, kde se obstarávající pobyt pohybuje. (Heidegger 

zdůrazňuje, že i samy sebe nacházíme nejdříve ve světě: „Pobyt nachází .sebe sama' prvotně v 

tom, co dělá, potřebuje, očekává, čemu brání – v prvotně obstarávajícím příručním jsoucnu 

světa našeho okolí.“37) Druzí při našem pohybu ve světě „spoluvystupují“. Vystupují 

nitrosvětsky, ale ne způsobem bytí příručnosti a výskytu, jako to dělají věci. Druzí jsou jako 

jsoucno „uvolňováni“ ze světa našeho pobytu coby jsoucno, které je ve světě, ve kterém 

32 Heidegger, 306
33 Heidegger, 333 – 334
34 Heidegger, 335
35 Heidegger, 334 – 336
36 Hoy, 283
37 Heidegger, 149 (kurzíva v původním textu)
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nitrosvětsky vystupuje, stejně jako pobyt. Druzí jsou, narozdíl od věcí, spolu s námi tu.38 

Nemůžeme je obstarávat, ale můžeme se o ně starat. Toto starání má různé mody, z nichž 

některé jsou deficientní, jako například míjet se, nestarat se o někoho či být proti němu. 

Autentické spolubytí, které druhého osvobozuje, je naopak například při společné snaze o 

jednu věc.39 

Svět je tedy podle Heideggera vždy již svět, který sdílím s druhými – jsem s nimi ve 

spolubytí. Nitrosvětské bytí druhých je nazýváno spolupobyt.40 Pobyt je vždy dříve ve 

spolubytí, než sám sebou. Heidegger to vyjadřuje tak, že „pobyt je bytostně sám o sobě 

spolubytí“.41 I když je pobyt zrovna sám, chápe se ve vztazích k ostatním a tyto vztahy jej 

určují. Pro tuto práci je třeba zdůraznit Heideggerovu myšlenku, že původní společné bytí je 

zároveň základem pro porozumění druhým. Pobyt je původně nejprve ve spolubytí s druhými, 

takže v tom, jak rozumí bytí, je zároveň obsaženo i to, jak rozumí druhým.42 Na základě bytí 

ve světě spolu je svět vždy světem sdíleným s druhými, tedy spolusvět.43 V takovém způsobu 

bytí se projevuje každodenní bytí sebou – to probíhá v modu „ono se“. V tom pobyt není 

skutečně sám sebou, nýbrž je podřízen druhým. Jeho vlastní bytí a možnosti mu nepatří – 

disponují s nimi neurčití druzí, k nimž pobyt sám vlastně také patří. Všichni jsme „ono se“, 

neutrum.44 Stejně jako pobyt sám je v něm rozptýlen a není skutečně sebou, jsou v něm 

rozptýlení a neurčití i ostatní.45    

Z toho, že druhé chápeme nejprve ve vztazích společně s věcmi a činnostmi, vyplývá 

zastupitelnost každého. Druhý je ten, který dělá to či ono, tudíž každý, kdo takovou věc také 

dělá, jej může nahradit. Heidegger tvrdí, že v každodenním bytí „člověk ,je' to, čím se 

zabývá“, tudíž každý každý je vždy „,v' něčem a ,u' něčeho“ zastupitelný.46 Na tuto 

zastupitelnost se v Bytí a času naráží i v souvislosti se smrtí. Jaký je vztah ostatních ke smrti 

někoho jiného a jak se se smrtí ostatních setkáváme? V tomto bodě je u Heideggera, Sartra i 

Jasperse důležitý rozdíl vyplývající z toho, jak každý z nich „druhé“ a vztah pobytu k nim 

pojímá. 

Pro Heideggera je bytí k smrti, jak už bylo řečeno, základní cesta k nalezení 

autenticity pobytu. Protože je smrt mimo vztahy s ostatními lidmi a věcmi, je v ní každý 

38 Heidegger, 48
39 Heidegger, 151 – 152
40 Heidegger, 148
41 Heidegger, 150
42 Heidegger, 154
43 Heidegger, 148
44 Heidegger, 156 – 157
45 Heidegger, 159
46 Heidegger, 276
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nezastupitelný a tudíž sám. K bytí k smrti pobytu či smrti samé nemá nikdo jiný než pobyt 

sám žádný přístup. V bytí k smrti se pobyt otevírá možnosti vlastního nebytí a když zemře, již 

není pobytem. Smrt druhého se tedy zásadně liší od smrti pobytu jakožto mne. Nedá nám 

dokonce ani jistotu naší smrti, protože jsme se se smrtí setkali pouze empiricky, zatímco, jak 

bylo řečeno výše, vlastní smrtí jsme si jisti jiným způsobem. Když zemře druhý, vidíme 

proměnu pobytu na něco, co už není pobytem. Zakusíme tedy konec pobytu druhého, k čemuž 

však máme úplně jiný vztah než ke své vlastní možnosti konce. Zároveň když podle 

Heideggera druhý zemře, žádným způsobem s ním nemůžeme být, protože zatímco my jsme 

stále pobyt, on už pobytem není. Nemůžeme s ním tedy nijak spolubýt, protože spolubytí je 

možné pouze v bytí ve světě. Můžeme s ním být jedině „ze světa“.47 

Být se zemřelým „ze světa“ se dá vyložit tak, že pozůstalí mají k tomu, kdo už ve 

světě jako pobyt není, nějaký vztah. Například takový, že truchlí a mrtvého uctívají. Od 

výskytových či příručních jsoucen se zemřelý člověk liší právě vztahem, jaký k němu ostatní 

mají: je to něco, co přestalo být pobytem. Přesto to ale pobytem někdy bylo, tudíž si zaslouží 

specifické zacházení, péči. Veškeré vztahy k mrtvému  vycházejí ze světa. Heidegger se jimi 

příliš nezabývá, dá se tu ovšem spatřit jasný předěl mezi tím, k čemu ostatní mají přístup ze 

světa, a tím, k čemu přístup naprosto nemají. Mezi pozůstalými a zemřelým je zásadní hranice 

pobytu ve světě a něčeho, co pobytem ve světě není. Jako pobytu se nám tedy smrt nijak 

neobjasní díky tomu, že se setkáme s tím, jak někdo druhý zemře. 

Skutečnost, že pobyt zprvu pojímá sám sebe jako neodděleného od ostatních vyvolává 

otázku, jak chápeme to, že někdo druhý zemřel. Zemřelý se jakoby vyvazuje ze vztahů 

obstarávání mezi lidmi a věcmi. Prostě zmizel z bytí. Ve svém článku o Heideggerově pojetí 

Henri Birault smrt poeticky líčí jako spojenou s nicotou a nebytím:

 „Smrt je Archa ničeho, schránka na nic. Souvisí s nicotou, avšak nicota je negace všeho, co 

je. V důsledku toho je bytí pro člověka bytím k smrti, tedy v porovnání s celkem existujících 

věcí bytí ve vyhnanství, ve vystěhování. Bytí odjinud, odnikud, doslova bez vlasti. Jedná se o 

jiné, jsoucí mimo vše, co může být, ve stavu esenciální odtažitosti – tedy tažené či odtažené 

od všech věcí, které jsou, jakož i od sebe sama směrem k jakési záhadné planině, kterou 

představuje nic, nicota.“48 

Výše bylo řečeno, že smrt druhého a vlastní bytí k smrti se nedají nijak srovnávat, 

protože smrt pobytu je bezevztažná možnost samotného nezastupitelného pobytu. 

Nejnesnesitelnější rys bytí k smrti je, že se pobyt otevírá neurčité a nepředstavitelné možnosti 

47 Heidegger, 275
48 Birault, 202 (vlastní překlad)
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nebýt pobytem. Vztahuje se tedy k budoucí možnosti nebytí. Ač se smrt druhého od této 

skutečnosti liší, i v jejím případě se pobyt střetne s tím, že někdo, na koho byl zvyklý pohlížet 

jako na pobyt ve světě, najednou pobytem není. Zmizel ze vztahů a z pobytu se změnil v ne-

pobyt. I v tomto případě je tedy člověk vystaven něčemu, co je ze světa nepochopitelné, tedy, 

Biraultovými slovy, nicotě – druhý prostě „zmizel“, už ve světě není. 

2.5 Pobyt a časovost

Čas je jedním z centrálních motivů Bytí a času vůbec, tudíž není možné jej v této práci 

dostatečně popsat. Pokusím se tedy stručně uvést alespoň to, co je relevantní v souvislosti se 

Sartrovým a dále i Jaspersovým pojetí smrti. 

Pobyt je pro Heideggera, jak říká Dostal, naprosto spjatý s časem a skrz naskrz 

časový.  Tudíž je časová jak naše schopnost setkávání se s čímkoli, tak i naše porozumění 

bytí.49 (Čas je horizontem porozumění bytí, z nějž zároveň pobyt bytí rozumí a vykládá je. 

Časovost pobytu je základem i pro náš tradiční či vědecký výklad času. 50)

Co však přesně znamená, že je pobyt časový? Začněme tím, co je pobyt: má tři různé 

struktury – existenci, fakticitu a upadlost. Podle Dostala odpovídají těmto třem momentům: 

bytí v předstihu před sebou, bytí „vždy již ve“ a „bytí u“.51 Bytí v předstihu před sebou či 

existencialitu  popisuje Heidegger následujícím způsobem: pobyt sám sobě vždy nějakým 

způsobem rozumí (ať už autenticky, či neautenticky) a ztotožňuje se s nějakou možností sebe 

sama, tudíž předbíhá své bytí. Zároveň je stále vždy už světě, do kterého je vržen – tudíž 

existence pobytu je faktická a je svou fakticitou určena. Zbývá třetí moment, upadlost – ta 

spočívá v tom, že pobyt, který se ve světě neocitá na nějakém svém „začátku“, se zabývá vždy 

již obstaráváním a je nějakým způsobem určen tím, co obstarává. Heidegger to pojmenovává 

jako upadající bytí u obstarávaného nitrosvětského jsoucna. To dohromady tvoří starost, která 

je strukturou bytí pobytu.52

Podle Dostala má struktura pobytu časovou interpretaci a její tři momenty odpovídají 

třem časovým momentům – budoucnosti, bývalosti a přítomnosti, jež má kterýkoliv moment 

lidské zkušenosti.53 (Heidegger nemluví o minulosti proto, že jako minulé chápe jsoucno, 

49 DOSTAL, Robert. Time and phenomenology in Husserl and Heidegger. In :WRATHALL, Mark A. The 
Cambridge companion to Heidegger's Being and time. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, xx, 
426 s. ISBN 978-0-521-72056-4.  s. 141 – 169 (Dále jen Dostal) 154 - 155

50 Heidegger, 34 - 35
51 Dostal, 156
52 Heidegger, 220 – 221
53 Dostal, 156
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které už není;  bývalost je však něco, co má pobyt jako vržený a nadále existující vždy již za 

sebou.) Původní časovost – která se týká pobytu – u Heideggera není posloupností 

jednotlivých časových bodů (která je odvozená), ale je jednotná a nedá se o ní ani říct, že „je“ 

jako jsoucno – Heidegger způsob jejího bytí označuje jako časení, tedy plození možných 

způsobů sebe sama, které umožňuje různé mody, jak může pobyt být, přičemž všechny tyto 

mody jsou stejně původní. Není to tedy tak, že by se časovost skládala z minulosti, bývalosti a 

přítomnosti, ale tyto momenty jsou jejími původními momenty jakožto jednoty. Heidegger je 

nazývá ekstase. 

Za primární fenomén Heidegger označuje budoucnost, protože právě z té se odvíjí 

časovost pobytu. Budoucnost v tomto pojetí také není chápána fyzikálně, tudíž jako něco, co 

ještě není, ale jako způsob, kterým k sobě pobyt přichází. Jeho samotná existence je 

vztahování se k možnosti. Takto chápaná budoucnost je něco, co pobytu umožňuje být tak, 

aby mu šlo o možnost jeho vlastního bytí. Se „správně“ chápanou budoucností se pojí 

autentický vztah k časovosti. 

Výše bylo řečeno, že autentický pobyt je  v předběhu – bytí k smrti jakožto ke své 

nejvlastnější možnosti, otevírá se této možnosti. Pokud je pobyt v předběhu, stává se 

budoucím ve vlastním smyslu – protože předběh je možný jen tehdy, když k sobě pobyt již 

přichází.54 To by se dalo chápat tak, že jedině když se pobyt autenticky vztahuje ke své 

konečnosti, protože právě konečnost je rysem jeho budoucnosti, je v předběhu. Heidegger 

říká, že v předběhu pobyt přijme vrženost, což znamená, že se autenticky přijímá jako takový, 

jaký byl vždy; takže je bývalý55 – tedy pobyt se na základě otevřenosti své konečnosti 

ztotožňuje se svou vržeností, s tím, jak vždy byl, tudíž je bývalý. Tímto přicházením k sobě 

pobyt vstupuje do situace, která je přítomností. Proto tedy bývalost a přítomnost vychází z 

budoucnosti. Časovost je pro Heideggera právě tato jednota. 

Autenticky se pobyt (jako předběh) tedy vztahuje ke své budoucnosti jako ke 

konečnosti, která obsahuje nemožnost pobytu samotného. Autentická budoucnost (pobytu; ta, 

které pobyt může rozumět) je tedy konečná. Konečnost je rys budoucnosti a toho, jak k sobě 

pobyt přichází – když tedy se pobyt autenticky vztahuje k budoucnosti, existuje ve vlastní 

negativitě. Smyslem negativity je právě autentické přicházení k sobě.56 

54 Heidegger, 634 – 365 
55 Heidegger, 365
56 Heidegger, 369
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3. Sartre 

3.1 Kritika Heideggera

Vzhledem k tomu, že jádro Sartrova pojednání o smrti v Bytí a nicotě tvoří reakce na 

Heideggera, sledujme tuto myšlenkovou linii i zde. 

Sartrova kritika Heideggerova pojetí smrti se odvíjí od jeho cíle odmítnout smrt za 

prvé jako něco, co patří do sféry života a může jej tudíž zpětně ovlivňovat (toto Sartre nazývá 

humanizace smrti), a za druhé jako něco, co může být individuální a dokonce být tím, co 

individualizuje něčí život samotný. Pro Sartra je smrt nahodilým faktem, který nemá na život 

pražádný vliv. 

V duchu této myšlenky Sartre postupuje tak, že se nejprve staví proti tomu, že by smrt 

měla být „závěrečný akord“, který „je smyslem melodie“57 – tudíž skutečnost, která zpětně 

dává životu nějaký smysl. Sartre naopak zdůrazňuje, že smysl může čemukoli dávat pouze 

subjekt, tudíž jednotlivý člověk je naopak smrtí zbaven toho, aby připisoval smysl svému 

životu, a jakákoli interpretace tohoto smyslu připadne ostatním žijícím subjektům. 

Dále se Sartre staví proti individualizaci smrti a schopnosti smrti individualizovat 

život: za prvé podle něj smrt nelze očekávat tak, aby mohla mít na jednotlivý život nějaký 

vliv, který by se dal považovat za individuální, a za druhé smrt není to jediné, v čem je člověk 

nezastupitelný – je v ní zastupitelný úplně stejně jako v čemkoli jiném. Můžeme říct, že roli, 

kterou Heidegger připisuje očekávání smrti – tedy individualizování života člověka, u Sartra 

přebírá postup v čase a nutnost rozhodovat se pro jednu možnost z mnoha, přičemž ostatní 

možnosti člověk vždy definitivně ztratí.

3.1.1 Smrt nepatří do oblasti lidského

V tuto chvíli je třeba učinit exkurs do Sartrovy ontologie a objasnit, co to je 

vlastně bytí pro sebe a jaká je jeho struktura (ve které nemůže figurovat smrt.) 

Bytí je podle Sartra konstituováno bytím v sobě a bytím pro sebe – je jejich vztahem. 

Bytí v sobě je bytí fenoménu, který se bezprostředně odhaluje vědomí.58 Toto vědomí je 

neosobním vědomím něčeho59 a až „poté“ se stává i vědomím sebe (ačkoli jím zároveň je 

57 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota: pokus o fenomenologickou ontologii. Vyd. 1. Překlad Oldřich Kuba. 
Praha: Oikoymenh, 2006, 717 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 45. ISBN 80-729-8097-1. 
(Dále jen BN) 610

58 BN, 30
59 BN, 17
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neustále ) – reflektuje se a stává se z něj reflektované vědomí. První vědomí je 

předreflexivním cogito. Vědomí je plnou existencí, která existuje sama sebou.60 Zároveň je 

vždy již vědomím něčeho, tedy nějakého bytí, které vědomím není. Vědomí tedy odhaluje 

něco, co existuje. Co se týče existujícího, Sartre tedy rozlišuje dva momenty. Tím prvním je 

bytí fenoménu, tím druhým je bytí prvního vědomí. Pouze celek těchto momentů je konkrétní; 

když pojímáme jen jeden z nich, abstrahujeme – vědomí v sobě má zdroj, který je bytí v sobě, 

a fenomén se jeví vědomí. Sartre dodává, že konkrétno je člověk ve světě, přičemž člověk a 

svět sjou vzájemně spjati.61 

Bytí samo o sobě je to, co je. Nemůže být aktivní ani pasivní, nemůže být ani 

stvrzením, ani negací a nemůže v něm být žádná jinakost, protože toto vše jsou lidské pojmy62 

a bytí jakožto ono samo nemůže mít žádný vztah k čemukoli. Vztah předpokládá vždy 

nějakou distanci mezi jedním a druhým. Bytí je však jednolité, tudíž nemůže mít vztah ani 

samo k sobě. Sartrovými slovy: „Bytí ... není vztahem k sobě samému, bytí je sebou.“63 Sartre 

tuto charakteristiku (pokud to vůbec můžeme nazvat charakteristikou) označuje tak, že bytí je  

v sobě. Prostě jest, nemůže být vyvozeno z možného, není stvořené, nemá ke svému bytí 

žádný důvod. „Hustota bytí je v případě bytí o sobě nekonečná“64. Výše však bylo řečeno, že 

je to jen určitý moment bytí. A to proto, že Sartre mluví i o jiném způsobu, jak něco může být.

Druhý moment, bytí vědomí, pak Sartre nazývá bytí pro sebe a definuje jej jako bytí,  

jež je tím, čím není, a není tím, čím je. Problém vědomí spočívá v tom, že je vědomím něčeho 

– to znamená, že už není pouze a jen sebou samým. V tom se zásadně liší od bytí fenoménů. 

Vědomí je vědomím něčeho, tudíž nemůže být bez toho, čeho je vědomím. Zároveň 

v některých případech nemůže ono „něco“ existovat bez toho, aby bylo ve vědomí. Takový je 

případ já. Já je vědomím sebe. Nemůže tedy být bytím v sobě, nebo jak říká Sartre, je samou 

svou povahou reflexivno, protože označuje vztah subjektu se sebou samým.65 Je uvědoměním 

subjektu. Nemůže tedy být zcela samo sebou, identické samo se sebou. Zároveň je ovšem 

něčím, co se k sobě vztahuje, nemůže tedy nebýt sebou. Tento způsob bytí já označuje Sartre 

za přítomnost u sebe sama a definuje je jako „bytí, které je neustále v nestabilní rovnováze 

mezi identitou (jako absolutní kohezí bez stopy rozmanitosti) a jednotou jako syntézou 

mnohosti“.66 Je tu tedy nějaký vztah, který implikuje, že bytí není jednotné – aby se k sobě 

60 BN, 22
61 BN, 39
62 BN, 32
63 BN, 33
64 BN 118
65 BN, 120
66 BN, 121
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mohlo vztahovat, musí v něm existovat nějaký rozdíl, nějaká negace. Sartrovými slovy se 

jedná o trhlinu v bytí, která je čistým negativnem. Toto negativno ovšem není jen čistým 

nebytím, protože působí v bytí a jeho důsledkem je právě to, že vědomí není bytím v sobě. Je 

tedy „nicující mohutností“,67 což Sartre nazývá nicotou. Já má v sobě tedy nicotu, která 

způsobuje, že není bytím v sobě. Díky nicotě existuje, protože bytí v sobě jakožto jednolité by 

nemohlo žádné já s vědomím vytvořit, zároveň je však zdrojem nicoty právě bytí. Přesněji, 

nicota je „nejvlastnější možnost bytí“68 a může vzniknout jedině skrze bytí. Bytí, kterým 

nicota vzniká, je člověk.  

Nicota v člověku je nedostatek. Bytí pro sebe se definuje na základě nepřetržitého 

negování bytí v sobě: je  to, co není bytí v sobě – nechá se určovat bytím, kterým není.69 Bytí 

pro sebe tedy existuje, nakolik není bytím v sobě. 

Sebastian Gardner mluví také o teleologické interpretaci bytí pro sebe jakožto 

nedostatku. Bytí pro sebe podle této interpretace vzniká tak, že se bytí snaží zbavit své 

nahodilosti a dát samo sobě základ. Bytí pro sebe je však nahodilé úplně stejně jako bytí v 

sobě, takže celé existuje jakožto nenaplnění svého účelu. Celou svou existencí je tedy 

nedostatkem. To, čeho se mu nedostává, je bytí v sobě, které by bylo nekontingentní a mělo 

základ.70 

Je třeba zdůraznit, že bytí pro sebe, když už existuje jako bytí pro sebe, se nesnaží stát 

se původním bytím v sobě, ale spíše se snaží o celistvost, která nikdy nebyla a jíž není 

nedostatečné existující nějakým pozůstatkem. Sartre to popisuje tak, že lidská realita se 

překonává k bytí, jímž by byla, kdyby nebyla chyběním. Existuje ve světě od začátku jako 

chybění a vždy v syntetickém vztahu k tomuto chybění. Již samotné vynoření ve světě chápe 

lidské bytí jako svůj nedostatek.71 

Gardner k tomu dodává, že bytí pro sebe má vždy teleologický rys – nevynořuje se 

zcela nerozlišeně, nýbrž má perspektivu určitého „pro...“.72 Bytí pro sebe má tedy ve svém 

základu orientaci na nějaký cíl či účel, někam „dál“... můžeme si to představit jako určitou 

„energii“, která mu nedovolí setrvat ve formě, v jaké je, ale nutí jej (či spíš ono samo se touto 

energií nutí) vztahovat se k něčemu jinému a někam směřovat. Gardner v této souvislosti 

zdůrazňuje, že bytí pro sebe není orientované na nějaký předem daný účel: „Lidský subjekt je 

67  BN, 122
68  BN, 123
69 BN, 130
70 GARDNER, Sebastian. Sartre's Being and nothingness: a reader's guide. New York: Continuum, c2009, xi, 

275 p. ISBN 08-264-7469-1. (Dále jen Gardner) 102 – 103
71 BN, 134
72 Gardner, 91
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orientovaný na účel bez toho, aby jaký účel skutečně měl.“73 Má tedy v sobě teleologickou 

orientaci, kterou si ale vytváří samo a jíž není dán žádný smysl či objekt orientace z vnějšku. 

Bytí pro sebe spočívá v tom, že se vztahuje k nějakému cíli. 

Tento cíl je pravděpodobně spjat s celistvostí sebe sama, které však nejde dosáhnout. 

Sartre říká, že lidská realita je neustálé překonávání sebe ke shodě se sebou samou, která není 

nikdy dána. Lidské bytí se chápe jako nedokonalé a překonává se k dokonalému – tedy „bytí, 

které je základem své nicoty, se překonává k bytí, jež zakládá své bytí“; snaží se vytvořit 

syntézu bytí v sobě a bytí pro sebe, tudíž se v podstatě stát Bohem. Takové bytí by bylo plná 

pozitivita, základ světa i sebe, vědomí sebe a nutný důvod sebe.74  

To však není možné – části této syntézy se navzájem popírají a jsou neslučitelné: bylo 

by to plné bytí bez nicoty – tedy bytí v sobě – a zároveň by mělo vědomí a zakládalo se – 

tudíž by bylo bytím pro sebe, což ovšem nutně implikuje, že by v sobě mělo nicotu. Bytí 

v sobě nemůže být svým základem, protože je jednolité, a zakládání vyžaduje mnohost. Bytí 

pro sebe je z definice pohybem směřujícím k překročení sebe, k transcendenci, tudíž pokud se 

„zastaví“ a splyne se sebou, již není. Ontologicky je tedy bytí pro sebe neustálým pohybem a 

směřováním k něčemu, co není možné. 

Tato skutečnost je základem pro vysvětlení, proč do bytí pro sebe nezapadá možnost 

jeho konce tedy smrt. Jak jsme viděli, bytí pro sebe je z definice neustálým překračováním 

sebe a směřováním k nějakému cíli, je to tedy nekonečný proces a myšlenka vlastního konce 

je mu cizí. Smrt člověka vždy zasáhne z venku, jako vnější fakt. Můžeme říct, že je to 

fyziologická záležitost, která proces bytí pro sebe přetne, nijak jej však neformuje ani 

neovlivňuje. K tomu se kloní Robert Tirvaudey, který říká, že Sartre smrt chápe jako čistě 

biologickou událost, která nastává proto, že mám tělo.75 To samé tvrdí Henri Birault: smrt je 

funkcí našeho těla.76

Lidské vědomí se ke smrti nemůže vztahovat, ani kdyby snad chtělo, protože smrt 

nepatří do okruhu věcí, které by mohlo pochopit; naprosto se s ní míjí. Sartre si oproti 

Heideggerovi nemyslí, že by mělo bytí pro sebe jakoukoli jistotu smrti, natož apodiktickou. 

Stejně jako se vědomí bez znalosti jakéhokoli smyslu svého vzniku objevilo ve světě, 

podobně asi zanikne, ale tento zánik mu nebude nijak vlastní. Smrt člověka sice omezuje, ale 

zvenku. V bytí pro sebe není místo pro smrt, smrt k němu zkrátka nepatří, nic v jeho existenci 

73 Gardner, 91 (vlastní překlad, kurzíva v původním textu)
74 BN, 135
75 TIRVAUDEY, Robert. Sartre et la problématique de la mort. L' Enseignement philosophique. 2006, 1. (Dále 

jen Tirvaudey) 31
76 Birault, 191
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ji nepředpovídá a nenaznačuje. Můžeme říci, že zemřít není přirozeností bytí pro sebe.77 

3.1.2 (Ne)smysl(nost) smrti a individualizace života

Jak jsme viděli výše, u Heideggera je určitý způsob vztahování se k možnosti své 

konečnosti klíčem k autentickému bytí a k identifikování a uvědomění si sebe sama. Člověk 

směřuje ke své autenticitě, když si uvědomí, že je ve smrti naprosto nezastupitelný – zemřít 

může jedině on sám. A pokud je člověk v předběhu ke smrti, tudíž je nezastřeně otevřen smrti 

jako své vlastní možnosti která je koncem jeho možností, je autenticky sebou. Toto 

vztahování či otevřenost Sartre naopak označuje jako očekávání smrti a odmítá jej jako 

nemožné a absurdní, stejně jako nezastupitelnost ve smrti – která je podle něj kontingentním 

faktem. Na tom ukazuje, že smrt nemůže mít pro člověka žádný význam a ovlivňovat jeho 

žití. 

3.1.2.1 K vlastní smrti se nelze vztahovat

Sartre Heideggerovu otevřenost ke smrti interpretuje tak, že Dasein předjímá a 

rozvrhuje svou smrt jakožto svou možnost, že už nebude realizovat přítomnost ve světě. Tím, 

že člověk smrt takto očekává, si ji „přisvojuje“ a dává jí smysl či funkci, kterou má pro život 

samotný. Podle Sartra však smysl čehokoli může být dán pouze samotným subjektem, takže 

aby smrt měla nějaký vliv na život člověka či význam pro něj, musel by její význam vycházet 

ze života toho, kdo by jí onen význam přikládal – musela by tedy být očekávaná a člověk by 

se musel ke své konkrétní smrti vztahovat. Není však možné očekávat smrt ani obecně 

(protože si ani nedovedeme představit, co to je), ani konkrétní smrt,78 takže není možné jí 

přiznat nějaký význam pro bytí člověka.

Proč nejde smrt očekávat obecně jako takovou, vyplývá z ontologické charakteristiky 

člověka jakožto bytí pro sebe, což je popsáno v minulé kapitole. Podívejme se teď tedy na to, 

jak se tato ontologická struktura projevuje v lidském životě a ve vědomí.

Základním rysem lidského vědomí je, že nikdy není tím, čím je v konkrétním 

přítomném momentu, ale vždy je orientováno na budoucnost. Nemá nikdy od začátku danou 

svou esenci, protože je nahodilé, a je procesem, který neustále utváří sebe sama; lidská realita 

neustále přichází sama k sobě. Jakožto vytvářející se v čase tak vědomí neustále žije v určitém 

zpoždění. Françoise Dastur to popisuje tak, že člověk neustále žije v dluhu: „Protože existující 

77 Tirvaudey, 31
78 BN, 610 – 611
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není zdrojem svého vlastního bytí, odpovídá za to, čím již je, z čehož vyplývá, že se musí 

zhostit vlastního faktického bytí. Je tedy od počátku ,v dluhu', protože jeho existence vychází 

z dluhu, který sám nevytvořil, u minulosti, kterou neprožil. Existence v sobě tedy má vnitřní 

negativitu, která jí brání být naprosto současná se sebou samou, což vysvětluje, že každý 

existující musí vytvářet sebe sama jako určité já na základě původního zpoždění oproti sobě 

samému.“79 Člověk tedy nikdy není to, co je, ale stává se a vytváří. Nikdy není zcela hotový. 

Přítomný moment mi nikdy nedává dostatečný smysl – ten může být dán až v budoucnosti a 

neustále se mění a předefinovává. Přitom smysl okamžiku T1 (nazvěme ho přítomností) 

člověk vytvoří až v okamžiku T2, který ještě nepřišel, je tedy v budoucnosti (avenir). Jeho 

vztahování se k očekávané budoucnosti (futur) je potvrzeno či vyvráceno, až když ona 

budoucnost doopravdy přijde (avenir). Člověk neustále čeká, až realita potvrdí jeho 

očekávanou budoucnost. V přítomnosti (T1) se tedy neustále vztahujeme k budoucnosti 

(futur), která může být potvrzena až skutečnou budoucností T2 (avenir). Činy tedy konáme v 

ohledu na jejich budoucí smysl, který se ale vytváří až zpětně. Nová budoucnost pak 

samozřejmě vrhá na minulé činy a události nové světlo, čímž jejich smysl znovu, do 

nekonečna mění a předefinovává. Sartre to shrnuje tvrzením, že život je „nejen ... tvořený 

očekáváním, ale i očekáváním očekávání, která sama očekávají očekávání.“80

Aby tedy lidský život mohl mít nějaký smysluplný bod, ve kterém by sám byl završen 

či se zastavil, muselo by se zastavit a završit neustálé vztahování se k budoucnosti, aby člověk 

byl celý zcela a naprosto v přítomnosti. Byl by to okamžik, kdy by člověk chápal sebe sama 

jako jsoucího tak, jak zrovna je, znal by smysl své minulosti a nevztahoval se k žádné 

budoucnosti. Sartrovými vlastními slovy by to byl „nějaký poslední termín, který by byl 

očekáván, ač sám již neočekává nic. Spočinutí, které by bylo bytím, a ne již očekáváním 

bytí.“81 To by pravděpodobně odpovídalo onomu protismyslnému momentu, který je 

ontologicky vyjádřen jako syntéza bytí v sobě a bytí pro sebe. To však není možné; lidské 

vědomí stále vyžaduje nějaké potom. Podle Gardnera stále očekáváme nějakou budoucnost, 

„trvalé umožňování možností“.82 

Kromě toho Sartre tvrdí, že nejde očekávat ani konkrétní smrt, a když, tak rozhodně ne 

tak, aby mohla mít nějaký smysl a aby doopravdy příslušela mně. Sartre odděluje dva 

významy očekávání. Očekávat je podle něj možné událost, která je přímým důsledkem 

79 DASTUR, Françoise. La question philosophique de la finitude. Gestaltnet [online]. 07/05/2010, [cit. 2011-
10-17]. Dostupný z WWW: <www.gestaltnet.net>. (Dále jen Dastur) 3 (vlastní překlad, kurzíva v původním 
textu)

80 BN, 616
81 BN, 616 (kurzíva v původním textu)
82 Gardner, 113 (vlastní překlad)
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procesů, které již začaly a my je pozorujeme, za předpokladu, že tyto procesy nic nepřeruší. 

(Například, odkud vlak vyjede z jedné stanice směrem ke druhé, můžeme očekávat, že dorazí 

do druhé stanice.) Říkáme ale také zároveň, že například očekáváme zpoždění tohoto vlaku. 

Bez oněch započatých procesů, které známe, je to ale pouhý dohad způsobený tím, že všech 

procesů ve světě si nejsme vědomi.83 Naše smrtelnost se dá přirovnat k příjezdu vlaku – 

existují biologické procesy, které jsou nastavené tak, že jednou zemřu. Konkrétní smrt 

samotná by se ale dala přirovnat spíše k onomu zpoždění – je to něco, co se sice může stát, ale 

nikdy nevíme, jestli zrovna teď, jak a proč. Ve hře je nekonečno procesů, o kterých nevíme. 

Sartre říká: „<Smrt> je na straně nepředvídané, neočekávané zábrany, s níž je třeba stále 

počítat, ačkoli podržuje svůj neočekávaný ráz, a kterou nelze očekávat, protože se sama ztrácí 

v neurčitosti. Připustíme-li, že faktory jsou navzájem přísně podmíněné, což ale není 

dokázáno a vyžaduje určité metafyzické rozhodnutí, platí, že počet těchto faktorů je je 

nekonečný a nekonečně nekonečné jsou i jejich implikace; jejich celek netvoří systém a 

účinek – moje smrt – nemůže být tedy z této perspektivy na základě žádné danosti předvídán, 

a tedy ani očekáván.“84 Když se vrátíme k Sartrovu přirovnání, tak stejně jako si nejsme 

vědomi toho, jestli bude vlak opožděn, nebo dojede přesně, nevíme, jestli zemřeme náhle a 

násilně, nebo ve stáří (a ani ve stáří nevíme, kdy přesně). V některých situacích sice můžeme 

vidět značnou pravděpodobnost, že odstartované procesy povedou k naší smrti, ovšem nikdy 

nemáme dostatek informací o univerzu na to, abychom si mohli být jistí, že se například 

situace změnila a že je ve skutečnosti smrt mnohem méně pravděpodobná, nebo je 

pravděpodobnější jiná smrt než ta, kterou si představujeme. Naše situace by se vždy dala 

přirovnat k té, ve které se ocitá hrdina Fuksova románu Pan Theodor Mundstock – ten se 

připravuje na smrt v koncentračním táboře, a ještě před transportem ho přejede auto. Podle 

Sartra je vždy možné, že se své očekávané smrti nedožijeme, přežijeme ji či zemřeme jinak.85 

Kdybychom se tedy chystali na nějakou plánovanou smrt, která by měla být smyslem našeho 

života, klidně bychom mohli zemřít dříve nebo až po očekávaném okamžiku. Úplně stejně to 

může dopadnout i se sebevraždou.

Sartre zdůrazňuje, že i pokud se stane, že někdo v očekávaném okamžiku skutečně 

zemře, je to náhoda a je to stejně pravděpodobné, jako že se to nestane. Nemůžeme říct, že 

skutečně má pro život, který jí je ukončen, smysl, za prvé proto, že je způsobena náhodou a ne 

životem samým či vůlí člověka, a za druhé proto, že smysl – jak jsme viděli – získávají v 

83 BN, 613
84 BN, 613
85 BN, 614
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lidském životě události zpětně.86  

První problém je spjat se Sartrovým pojetím svobody, o čemž bude na tomto místě 

vhodné se zmínit. Jak vyplývá z ontologie bytí pro sebe, člověk se svým vědomím se ve světě 

objevuje bez toho, aby znal dopředu nějaký důvod své existence – je do světa vržen. To 

znamená, že nemá žádný předem daný cíl, ke kterému by měl spět, a nezná žádný možný 

význam či základ, který by snad stál za jeho vznikem. Nemá tedy ani žádnou esenci a musí ji 

naprosto svobodně vytvářet. Má tedy (v rámci ohraničeném přírodními zákony a konáním 

jiných lidí, řekněme) absolutní svobodu. Tato svoboda zahrnuje vytváření sebe sama i 

vytváření vlastního smyslu. Cokoli, co má smysl, kterého jsme si vědomi, má smysl pro nás, 

protože my jsme tento smysl vytvořili. Sartre říká, že smysl může přijít jen ze subjektivity 

samé.87 Smysl čehokoli pro nás je tedy podmíněn existencí „já“, která tento smysl udává. 

Smysl tedy nemůže být dán zvnějšku – kýmkoli a čímkoli jiným, než jsem já. Když ale 

zemřu, žádné já, které bude moc dát smysl smrti, nebude. Žádný smysl z vnějšku tedy má 

smrt dostat nemůže, a pokud ano, už to nebude můj smysl. O tom bude bližší zmínka později.

Také bylo řečeno, že smysl je mnou vytvářen až z budoucnosti. Proto nemůže mít 

smysl ani sebevražda. Je činem života, může tedy získat smysl až v budoucnosti. Zasazuje se 

však o to, aby žádná budoucnost nebyla, aby subjekt, který by jí mohl dát smysl, přestal 

existovat, tudíž se veškerého smyslu sama zbavuje.88 

Očekávání smrti je tedy podle Sartra očekáváním události v neurčitém čase, která 

zbaví život i veškeré očekávání smyslu. Očekávání smrti je negací každého očekávání i 

subjektu samého, protože jeho bytí je tvořeno očekáváním. Sartre říká: „Očekávání smrti se 

samo likviduje, protože je negací každého očekávání. Můj roz-vrh ke smrti je pochopitelný 

(sebevražda, mučednictví, hrdinství), ne však rozvrh k mé smrti jako neurčité možnosti, že již 

nebudu realizovat svou přítomnost na světě, protože tento projekt by byl destrukcí všech 

projektů. Smrt tedy nemůže být mou vlastní možností; nemůže být ani jednou z mých 

možností.“89 Smrt tedy není možné pojímat jako něco, k čemu se můžeme vztahovat či to 

očekávat, protože v takovém případě očekáváme neexistenci sebe sama, tedy vědomí, které 

toto očekávání vytváří.  Tento problém ilustruje replika jedné ze Sartrových postav v povídce 

Zeď: 

„Je to jako v zlém snu,“ řekl Tom. „Chceš na něco myslet, máš pořád dojem, že už to máš, že  

to užuž pochopíš, a pak ti to vyklouzne, unikne a zas se to vrací tam, kde to bylo. Říkám si:  

86 BN, 614
87 BN, 617
88 BN, 618
89 BN, 618 (kurzíva v původním textu)
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potom nebude už nic. Ale nechápu, co to znamená. Jsou chvíle, kdy už to skoro mám, a pak se  

to vrátí, kde to bylo, začnu znova myslet na bolesti, na kulky, na detonace. Přísahám ti, jsem 

materialista; nezbláznil jsem se. Ale něco tu nesouhlasí. Vidím svou mrtvolu: to není nic  

těžkého, ale vidím ji já, svýma očima. Měl bych pochopit, pochopit, že už nic neuvidím, že už  

nic neuslyším a že svět se bude točit dál pro ty druhé. Nejsme pro tuhle myšlenku stvoření,  

Pablo. Věř mi: už se mi stalo, že jsem probděl celou noc a na něco jsem čekal. Ale tohle je  

něco jiného: tohle nás popadne zezadu, Pablo, a my na to nebudeme připraveni.“90

Zkrátka, nedovedeme si ani představit situaci, ve které bude svět, ale nebudu já. Pořád 

jsme to my, kdo si tuto situaci představujeme, a nejsme schopni ve své představě sama sebe z 

oné představy vyjmout. Možnost, že tady bude svět, ale ne já, je něco, co nejsme schopni 

pojmout – protože jsme pořád ono já. Smrt je tedy pro Sartra něco, co se nachází mimo 

strukturu bytí pro sebe, nemůžeme to pochopit, absurdně to přijde přetnout naše já a není 

možné se k tomu jakýmkoli způsobem vztahovat či tomu být otevřen. Oproti Heideggerovi, 

který smrt označuje za vlastní možnost, Sartre ji chápe jako naprosté nicování veškerých 

možností bytí pro sebe. Neočekávatelná a nevztahovatelná pro něj není jen smrt samotná, ale i 

smrtelnost vůbec. 

3.1.2.2 Smrt neindividualizuje život

Další myšlenky, které Sartre odmítá, jsou, že smrt může být faktorem, který 

individualizuje pobyt, a že smrt je jediná věc, kterou musí udělat každý sám a již nemůže 

nikdo udělat za nikoho jiného.

V prvním bodě Sartre tvrdí, že Heidegger ve snaze vyhnout se přednosti cogito 

postavil subjektivitu na hlavu: tvrdí, že smrt či vztahování se ke smrti je schopno přispět k 

tomu, aby se vědomí vydělilo ze světa jakožto já, dosáhne své autentické existence právě tím, 

že se projektuje ke své poslední možnosti, což je smrt.91 Podle Sartra tedy Heidegger dává 

smrti jakousi individualizační schopnost používat ji k tomu, aby individualizovala pobyt. To 

je podle Sartra však nemožné, protože si naopak potřebujeme být nejdřív vědomi sami sebe – 

svého cogito –, abychom mohli tvrdit, že je nějaká smrt moje, tedy že zemřu já. Přesněji, že 

smrt nemá žádnou vlastnost, která by umožňovala personalizovat nějaký subjekt. Pokud by 

smrt byla moje, muselo by být možné ji přesně očekávat a uchopovat jako konkrétní 

90  SARTRE, Jean-Paul. Zeď [online]. Praha: Odeon, 1992. Musilová, E ; Čermák, J.[cit. 2014-03-02]. 
Dostupné z WWW: <odpor.wz.cz/KNIHY/sartrzed.pdf> 10

91 BN, 611
28



možnost.92 Proč to nejde, bylo rozebráno výše. 

Ve struktuře smrti samotné tedy není žádná schopnost cokoli individualizovat jen 

proto, že je to smrt. Naopak k uvědomění si vlastní smrti je již potřebuje individualita, kterou 

subjekt získal jinak. 

Jak bylo předesláno, Sartre se také staví proti tomu, že smrt by měla mít mezi jinými 

událostmi života nějaké privilegované postavení, tedy že by byla tím jediným, co každý musí 

prožít  pouze sám a nikdo nemůže uskutečnit za nikoho jiného. Sartre mluví o dvou pohledech 

na události lidského života: buďto můžeme smrt chápat jako svou poslední událost mezi 

jinými událostmi, tedy z hlediska cogito, nebo ji posuzujeme z hlediska funkce ve světě.

Podle prvního pohledu je člověk ve své smrti skutečně nezastupitelný. Úplně stejně je 

však nezastupitelný v jakékoli jiné činnosti či pocitu, které prožívá, ať už jsou tyto události z 

Heideggerova pohledu autentické, či neautentické.93 Smrt je zkrátka z tohoto pohledu stejná 

jako cokoli jiného, co se týká jednoho konkrétního člověka a jeho vědomí, a nemá mezi jeho 

ostatními možnostmi či projekty žádné zvláštní vlastnosti či postavení. 

Pokud naopak posuzujeme činy člověka z hlediska jejich vlivu na svět, tedy funkce 

pro ostatní, může jednoho člověka nahradit v jakékoli události někdo jiný. Pokud by tedy 

měla mít něčí smrt samotná význam pro ostatní (například ve smyslu obětování se pro 

myšlenku), nemusí takovým způsobem nutně umřít jeden konkrétní člověk, aby byla funkce 

zachována.94 Jednotliví lidé jsou tedy v tomto smyslu zaměnitelní – úplně stejně ve smrti, jako 

v jakékoli jiné činnosti. Ani v tomto případě se tedy smrt žádným způsobem kvalitativně 

neliší od jiných lidských událostí, nemůže tedy být něčím, co přispěje k něčí individualizaci. 

3.2 Smrt a časovost

Vidíme, že Sartre systematicky popírá vliv smrti na lidský život i jednotlivce jakožto 

já. Pro Heideggera byla smrt známkou lidské konečnosti v čase. Co se týče Sartra, viděli 

jsme, že člověk jako stávající se bytí pro sebe žádný vlastní konec nemá, přesto se však na 

tuto problematiku podívejme ještě z hlediska časovosti. Sartre mluví o dvou momentech 

vnímání času – časovosti původní, která je spjatá s bytím pro sebe, a o „času světa“, který je 

považován za odvozený. Oba tyto momenty sdružují minulost, přítomnost a budoucnost, které 

však nesmíme vidět jako oddělené dimenze.

Z Gardnerova shrnutí vyplývá, že původní časovost pro Sartra vzniká z bytí pro sebe, 

92 BN, 611 – 612 
93 BN, 612
94 BN, 612
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které se nicuje jakožto bytí v sobě. Vidí ji především jako individualizovaný způsob, jakým se 

subjekt vztahuje ke své vlastní minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je to dynamická 

struktura směřující k cíli (kterého, jak už jsme viděli, nedosáhne).95 Dá se však říci, že platí, 

že minulost je závislá na přítomnosti, a té zase dává smysl budoucnost. 

Minulost je něco, čím bytí pro sebe musí být a za co je odpovědné, ale už to neprožívá 

a nemění (konkrétní obsah minulosti se tedy stává bytím v sobě). Jakožto bytí pro sebe se 

nemůžeme do minulosti vrátit, stejně jako se nemůžeme vrátit do stavu bytí v sobě.96 Přestože 

se ale minulosti nezbavíme a zůstává nám jakožto fakticita, neustále ji transcendujeme. 

Člověk tedy neustále může měnit (a také mění) její význam. 

Co se týče přítomnosti, tu Sartre označuje a popisuje jako něco, co není, co uniká a 

zpřítomňuje se právě formou útěku. Je to spojeno s jejím charakterem, který se vyznačuje 

bytím pro sebe (na rozdíl od minulosti, která se stává bytím v sobě). Má vždy charakter 

určitého vztahu, je přítomností vědomí či člověka u něčeho – u nějakého bytí v sobě. To 

zároveň vyjadřuje, že je zde řeč o negaci – bytí pro sebe, které je přítomno u bytí v sobě, 

tímto bytím v sobě není. To, že bytí pro sebe není oním bytím v sobě, u kterého je, vytváří 

niterný vztah mezi bytím pro sebe a tím bytím, u kterého je. Je negací bytí, tedy únikem. 

Znamená to, že přítomnost není žádný konkrétní okamžik, ale je přechodem mezi minulostí a 

budoucností – ukazuje, že bytí pro sebe jakožto přítomnost už není svou minulostí (tím, čím 

je) a je svou je svou budoucností (tím, čím ještě není).97 

Budoucnost se ve světě objevuje jako potence bytí pro sebe, něčeho, co se stává a má 

být svým bytím. Jsoucno, které je bytím v sobě, žádnou budoucnost nemá, protože ji 

nepotřebuje. Bytí pro sebe naopak v přítomnosti uniká před svou minulostí k bytí, kterým má 

být – tedy k budoucnosti. Snaží se stát bytím, které není, a tuto snahu orientuje do 

budoucnosti. V tomto smyslu je budoucnost projekce k jakémusi ideálnímu bodu, kde dojde k 

syntéze minulosti, přítomnosti a budoucnosti jakožto bytí v sobě bytí pro sebe. (Vzniká tedy z 

nedostatku).98 Budoucnost zároveň není možno „tematicky předvídat“- je to projekce 

nekonečných možností, které ale nevychází z toho, co člověk zrovna je. To by bylo možné 

jedině, kdyby člověk byl tak, že by měl své bytí nějak budoucností dáno před sebou, a pouze 

k němu směřoval.99 Budoucnost tedy, ač zpětně ovlivňuje minulost a je významem 

přítomnosti, není nějakou konkrétní možností, která by byla předvídatelná. Minulost je 

budoucností ovlivněna skutečně až zpětně a není možné se k ní dopředu vztahovat jako k 

95 Gardner, 111
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jakkoli dané - neustále uniká. Když toto vztáhneme ke smrti, znamená to, že u Sartra není 

možné nechat se ovlivňovat ani nějakou možnou budoucí konečností do chvíle, než by 

skutečně přišel konec. To by potom nebyl projekt či možnost, nýbrž představa, která je pouze 

představou, ale nemáme důvod doopravdy si myslet, že je budoucí. Představa čehokoli v 

budoucnosti (či vztahování se k něčemu v budoucnosti) nemá charakter jistého – zatímco u 

Heideggera představuje smrt původní, bezevztažnou jistotu či budoucí možnost, ke které 

přicházíme, u Sartra nemáme vůbec žádný důvod si myslet, že jsme v budoucnosti ohraničení 

– a to ani časem. Časová struktura bytí pro sebe je v budoucnu neohraničená, nemá žádnou 

otevřenou možnost konce. 

3.3 Druzí 

Člověk se podle Sartra ke smrti či smrtelnosti tedy nemůže vztahovat ani jako ke konci 

své vlastní struktury, ani jako k časové hranici. Otázkou tedy je, jakým způsobem může o 

smrti vůbec vědět. Z toho, co bylo zatím řečeno o struktuře bytí pro sebe a vnímání času se 

zdá, že kdyby člověk teoreticky prožil celý život sám, měl by důvod se domnívat, že je 

nesmrtelný (či by neměl důvod domnívat se, že není). Jediný způsob, jakým se ve světě se 

smrtí může setkat, je smrt jiných lidí. Podívejme se teď tedy na to, jaké místo mají v této 

struktuře druzí lidé a poté i na to, jak je vnímáno, že oni umírají. 

Výklad o druhém jakožto tom, kdo není já, začíná příkladem pocitu studu. To je 

poměrně příznačné pro celý další popis vztahu mezi já a druhým. Stud v Sartrově příkladu 

vychází z toho, že se v bytí pro sebe objeví nějaký vnější pohled na ně samé – já se stydí za 

to, co je či co dělá, a tím uznává, že je takové, jaké ho vidí druhý. Stává se „bytím pro 

druhého“.100 Ve vztahu jeho samého k sobě se najednou objevil další činitel, další subjekt. 

Sartre zdůrazňuje, že vztah mezi já a druhým (či moje vědomí druhého) nevzniká na 

poli vědění. Nejde pouze o to, že by si subjekt uvědomil či poznal existenci někoho druhého. 

Setkání s druhým má kategoricky odlišný charakter – druhý je dán přímo, bez toho, aby byl 

zprostředkován věděním: „...druhý se mi dává jako konkrétní a evidentní přítomnost, kterou 

nemohu nijak vyvodit ze sebe a o níž nelze pochybovat...“101 Jakožto vědomá bytost či 

vědomý subjekt není něčím ve světě, ale je přímo rozpoznatelný pomocí cogito stejným 

způsobem, jakým si člověk uvědomuje sebe sama: „Stejně jako mé vědomí, uchopené pomocí 

cogito, je nepochybným svědectvím o sobě samém a o své vlastní existenci, tak i zvláštní 

100 BN, 275 – 276 
101 BN, 330
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vědomí, například vědomí studu, podávají mému cogito nepochybné svědectví o sobě samých 

i o existenci druhého.“102 Sartre to vyjadřuje také tak, že „cogito existence druhého splývá s 

mým vlastním cogito“.103 Důležité tedy je, že druhý se vyjevuje prvotně jako druhý subjekt, 

ne jako objekt, kterému já teprve připisuje subjektivitu. Podle Gardnera se jedná o 

bezprostřední vztah dvou subjektů.104 

Zároveň však druhý člověka v jeho vlastních očích mění v objekt. Neustále je 

přítomná myšlenka určitého boje o to, kdo je subjektem, a kdo objektem. Kromě příkladu se 

studem uvádí Sartre ještě jednu ilustrativní situaci, kde si uvědomíme přítomnost druhého: 

vidíme v parku kolem procházet nějakého muže – vidíme jej tedy jako část svého světa – a 

uvědomujeme si, že to je člověk. V takovém případě jej první subjekt uchopuje jako předmět 

– on sám je tu chápajícím subjektem. Zároveň ale chápe, že druhý člověk je také subjektem a 

že nějakým jiným způsobem také vnímá svět. (A přestože v příkladu s parkem se první člověk 

nesetkává s druhým přímo, nebere v úvahu jeho pohled na sebe sama, stále ho chápe jako 

subjekt, který nějakým způsobem mění svět – vidí jej pravděpodobně z jiného úhlu, dává mu 

jinou perspektivu, odnímá interpretaci od něj samotného a pohlíží na svět jakožto jiný subjekt, 

čímž svět v očích prvního člověka decentralizuje.)105 Podle Gardnera je pro Sartra každopádně 

primární ten moment, kdy si první subjekt uvědomuje, že je pro druhý subjekt objektem – 

jiného člověka mohu vnímat jako druhého – objekt jen v případě, že už ho chápu jako subjekt. 

Vnímání jiného člověka jako předmětu je tedy odvozené od vnímání tohoto člověka jakožto 

subjektu.106 

Vraťme se k tomu, co se děje, když si uvědomíme pohled druhého na sebe. Dosud byl 

člověk pouze bytím pro sebe, které vytváří a uskutečňuje své možnosti, neustále se vztahuje k 

budoucnosti a „je tím, čím není“. Druhý však člověka pro něj samého určuje. Najednou víme, 

že druhý nás uchopuje jako něco konečného – že v pohledu druhého „jsem, čím jsem“, tedy 

bytím v sobě. Možnosti subjektu najednou připadnou druhému subjektu, který je chápe skrze 

své možnosti.107 Zároveň člověka druhý vnímá ve světě a zapojeného do situace a okolí, které 

ho obklopuje, chápe ho tedy ve světě. Člověk si všechno toto uvědomuje, tudíž sám sebe 

začne vnímat jako někoho, kdo nějak je pro druhého. Je druhým zpředmětňován. Nezáleží 

přitom na tom, zda pohled vychází od jednoho dalšího člověka, nebo od více. Jako pohled 

Sartre označuje fenomén, kdy se ve světě člověka vynoří něco, co mu dává zprávu, že je pro 

102 BN, 331 (kurzíva v původním textu)
103 BN, 308 (kurzíva v původním textu)
104 Gardner, 137
105 BN, 311 – 313
106 Gardner, 316
107 BN, 320
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nějaké jiné vědomí objektem.108

Je třeba dodat, že tato proměna vnímání sebe sama nevzniká a nezaniká spolu s 

pohledem druhého – jakmile je tu možnost být viděn druhým, člověk se trvale vnímá jako 

viděný druhým. Sartrovými slovy, „pohled je ... především prostředník mezi mnou samým a 

mým ,já' “.109 Pohled a s ním i druhého Sartre ze základu vnímá nepřátelsky – člověk si 

uvědomuje, že je zranitelný, že je svázán s prostorem ve kterém se nachází, že je definován 

zvenku, ztrácí svou perspektivu a možnosti a je někým kvalifikován.110

Druhý nemění pouze člověka samotného, ale celý jeho náhled na svět a jeho 

perspektivu. Ve středu své vlastní perspektivy světa a vztahů je onen druhý člověk, ne já – 

tudíž v mém světě existuje perspektiva a vztahy, které nejsou mé. Tím se rozkládají vztahy, 

které mám ke světu kolem sebe já. Předměty v mém světě najednou existují i pro někoho 

druhého. Druhý mi tedy odcizuje svět, decentralizuje jej.111 Interpretace mého vlastního světa i 

mne sama mi uniká k druhému, je to měněno jeho svobodou. Stále sice také mám svobodu, 

ale svoboda druhého ji může přehlušit. Mé možnosti mohou být překročeny možnostmi 

druhého a tím odcizeny, stávají se prostředkem pro druhého. Stávám se tak „transcendovanou 

transcendencí“.112 

Zdá se, jako by druzí měnili pochopení mého světa a všechny mé činy. Bez druhých by 

výsledky mých činů sice byly neočekávatelné, protože neznám všechny procesy ve vesmíru, 

ale pokud by mé očekávané vyústění nějakého procesu selhalo, dalo by se říct, že je to proto, 

že se mi nepodařilo zohlednit vše, co bylo třeba zohlednit. S tím, že do světa však přibydou 

další bytí pro sebe, další subjekty svobodné v rámci světa, se svět a výsledky mých činů 

stávají naprosto chaotickými a závislými na svobodě a činech druhých. Druzí mohou svou 

svobodou, která je pro mne nepochopitelná, protože patří jinému subjektu, změnit chod věcí i 

interpretaci a smysl čehokoli v mém světě. Přidávají tak světu a mým činům další dimenzi 

absurdity.

Bytí pro sebe se vůči druhému zároveň vymezuje: jsem tím, kdo není ten druhý. Tím 

definuji sebe jako sebe a druhého jako druhého. Vytvářím se jako nicota druhého. To 

znamená, že druhý pro vědomí existuje jako odmítnuté bytí sebou samým.113 Já a druhý se 

tedy navzájem proti sobě vymezují a vytváří se. Právě díky druhému je já sebou a od druhého 

se liší. Mezi já a druhým je tedy vždy zásadní propast, jsou to dva póly. Druhý je vždy 

108 BN, 340
109 BN, 316
110 BN, 324 – 325 
111 BN, 312
112 BN, 320
113 BN, 342 – 344
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subjekt, který mi jakožto subjekt zcela uniká, a ke kterému uniká můj svět a moje svoboda. 

Já se druhému ovšem brání: snaží se bránit svou svobodu a osvobozovat se od toho, že 

je bytím pro druhého tím, že bytí pro druhého dělá z druhého. Snaží se tedy druhého 

zpředmětňovat. Já během života svými činy a proměnami neustále uniká pohledu druhého, 

který ho kvalifikuje a zpředmětňuje, a naopak se snaží uchopit druhého, aby zůstal subjektem. 

Zdá se tedy, že vztah mezi lidmi je u Sartra ze základu nepřátelský; je to neustálý boj o své 

vlastní bytí a svůj vlastní smysl. Birault vztah k druhému nazývá přímo nenávistí114 – 

nenávidíme druhého pro jeho svobodu a svobodnou volbu, která může mít dopad na nás a naši 

svobodu či nás dokonce může o naši svobodu připravit. Tento postoj vyjadřuje jedna z postav 

ve hře Za zavřenými dveřmi, když říká, že „peklo, to jsou ti druzí“.115

3.4 Smrt druhého a smrt ve vztahu k druhým

Zbývá položit si otázku, jak se vztah já a druhého změní, když někdo z nich zemře. K 

vlastní smrti se já nedovede dost dobře vztahovat, jak bylo řečeno výše, problém je tudíž 

komplikovanější. Začněme tedy smrtí druhého. 

Zdá se, že smrt druhého je pro Sartra pouhé jeho zmizení či odpadnutí ze světa: nějaký 

druhý subjekt tu už není. Už se mnou nebojuje o interpretaci a postavení subjektu – prohrál; 

nemá už svobodu, mám ji já, tudíž s myšlenkou na jeho život mohu (a musím) naložit bez 

toho, aby se tomu bránil. Podle Sartra je „základní vlastností mrtvého života ..., že je to život, 

jehož strážcem se stal druhý“.116  Z bývalého života se v tu chvíli stane osud či, jak to popisuje 

Birault, mrtvý se stane kořistí živých.117 Žijící, který je bytím pro druhé, vždy musí zaujmout 

postoj ke všem mrtvým na světě. Stejně jako musím zaujímat vztah k žijícím, musím zaujímat 

vztah i k mrtvým – kvalifikuji je, seřazuji do skupin, některé vnímám jako individuality a 

některé nevnímám a řadím je mezi masy. Nějaký postoj však vždy zaujímat musím – i někoho 

pominout znamená učinit implicitní rozhodnutí. (Jako zapomenutý je mrtvý člověk vřazen 

mezi jiné, které žijící člověk shledal podobnými.) Jsme nuceni k mrtvým svobodně zaujmout 

postoj, v podstatě jsme vrženi do odpovědnosti mrtvé nějak kvalifikovat. Ve vztahu k mrtvým, 

kteří nám byli nějakým způsobem blízcí (např. předchozí generace), rozhodujeme o smyslu 

jejich života a významu jejich činů.118

114 Birault, 194
115 SARTRE, Jean-Paul. 5 Her a jedna aktovka. Překlad: A. J. Liehm, E. Drmola, E. Drmolová-Janů. Praha: 

Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. (Dále jen 5 Her) 77
116 BN, 620
117 Birault, 192
118 BN, 621
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Jako mrtvý už člověk nemůže nijak zevnitř měnit smysl sebe a svého počínání – to 

připadlo těm, kdo zbyli po něm. Mrtvý se tedy mění, jak už jsme řekli, v uzavřený osud, 

objekt, bytí v sobě. Smrtí člověk ztrácí především svobodu. Touto myšlenkou se zabývá 

Sartrova hra Za zavřenými dveřmi a nejlépe ji vyjadřuje následující pasáž, kdy jedna z postav 

sleduje z pekla své bývalé známé: 

GARCIN Kývají hlavami a kouří doutníky. Nudí se. Myslí si: Garcin je zbabělec. Jen tak  

ochable, malátně. Jen aby vůbec na něco mysleli. Garcin je zbabělec. Tak vida, na čem se  

usnesli moji kamarádi. Za šest měsíců budou říkat: zbabělý jako Garcin. Vy dvě máte štěstí;  

nikdo na zemi na vás už nemyslí. Já mám těžší život.

<...>

GARCIN <...> Nuže, všechno je v pořádku, válka skončila, má žena je mrtva a já jsem 

vstoupil do dějin. <...>

ESTELLE <...> Jeden po druhém budou umírat, nesejde na tom, co si myslí. Zapomeň na ně.  

Teď už jsem jenom já. 

GARCIN <...> Oni na mne nezapomenou. Budou umírat, ale přijdou jiní, kteří budou tvrdit  

totéž. Nechal jsem svůj život v jejich rukou. 

ESTELLE Ach! Moc přemýšlíš.

GARCIN Co mi zbývá? Kdysi jsem jednal... Ach! Jen jeden den se vrátit mezi ně... jak bych je  

porazil! Ale jsem mimo hru. Dělají bilanci, nestarají se o mne a mají pravdu, protože jsem 

mrtev. Oddělán jako krysa. <...> Stal jsem se veřejným majetkem.119 

Sartre neustále trvá na tom, že smrt je vnější daností zcela mimo naše možnosti, ke 

které nemůžeme mít žádný postoj. V Bytí a nicotě je jasně řečeno, že „v bytí pro sebe není pro 

smrt místa“.120 Přece se však člověk se smrtí, ač ne vlastní, nějakým způsobem setkává, 

protože musí zaujmout postoj k mrtvým druhým i zakouší jejich smrt. Podle Henriho Biraulta 

je to také jediný způsob, jakým se se smrtí setkávám – jedině ze zkušenosti, že ostatní lidé 

umírají, vyvodím to, že také zemřu.121 Podobným způsobem se vyjadřuje Tirvaudey: „Bez 

přítomnosti druhého by <smrt> byla současným zánikem vědomí a světa.“122 Vidím tedy smrt 

jako skutečnost ve světě, jako fyzikální fakt, nemám k ní však přesto žádný vztah. Nic mi s 

neodvratnou jistotou neukazuje, že já také zemřu. Jediné, co musím udělat, je zaujmout postoj 

ke smrtím ostatních. Jsou však tyto skutečnosti zcela oddělené?

119 5 Her, 71 – 72
120 BN, 623
121 Birault, 195
122 Tirvaudey, 32 (vlastní překlad)
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Sartre přinejmenším připouští, že smrt je aspekt bytí pro druhé – je to „budoucí smysl 

mého aktuálního bytí pro sebe pro druhého“. Smrtelník je „přítomné bytí, jímž jsem, pro 

druhého.“123 To znamená, že nějakým způsobem se ke své smrti přece jen vztahuji. Ne sice 

jako bytí pro sebe, ale potřebuji k tomu ostatní. Ve chvíli, kdy však druzí existují, vím, že se 

po mně zmocní smyslu mého života a přetvoří jej. Sartre dále připouští, že druhé vnímám se 

strachem, který vzniká z odhalení mého zpředmětnění, když mě překonávají cizí možnosti.124 

Je to jeden ze způsobů (vedle studu a pýchy), jakými reagujeme na uvědomění druhého a 

uznávám jej jako subjekt, který mě zpředmětňuje.125 Sartre dále říká, že ač je absurdní, že 

jsme se narodili, i že zemřeme, tato absurdita je vnímána jako „setrvalé odcizení mého bytí – 

jako možnost, která není mou možností, nýbrž možností druhého.“126 Definitivního překročení 

našich možností druhým, které nastane, když zemřeme, se tedy bojíme. Robert Tirvaudey 

mluví v tomto případě o úzkosti a srovnává ji s úzkostí heideggerovskou  – oproti 

Heideggerovi není u Sartra přítomna úzkost ze smrti samé, ale o úzkost z toho, že druhý 

přetvoří smysl mrtvého „já“ a tím mu vezme svobodu. Člověk cítí úzkost z druhého a jeho 

svobody. Necítím úzkost ze smrti samé, ale naopak z toho, že se se smrtí nesetkám a nebudu 

už moci svůj osud dále ovlivňovat. Nebojím se tedy smrti, nýbrž druhého, který bude můj 

život přetvářet a zmocní se jeho smyslu.127

Tirvaudey k tomu dokonce říká: „Druhý mě zabíjí, protože jen ti, kdo mě přežijí, 

připisují mé mu životu smysl, zatímco já už tu, abych mu mohl dal význam, nejsem.“ a také 

„Není mi z druhého úzko jen proto, že mě zbavuje postavení ve středu světa, protože je 

projevem mého prvního pádu, ale také proto, že mi ukazuje mou smrtelnost.“128 

Tato skutečnost nám tedy ukázala, že Sartrův člověk se se smrtí alespoň nějakým 

způsobem setká a nějakým způsobem se k ní pravděpodobně vztahuje: se smrtí jako takovou 

se setkává pouze empiricky, když se setká se smrtí druhého. K takové smrti pak musí 

zaujmout postoj. Kvůli druhým pociťuje v souvislosti se smrtí strach či úzkost – bojí se, že 

druzí převezmou význam jeho života a jeho svobodu. 

V tomto postoji se však objevují dvě nesrovnalosti. Za prvé – zkušenost smrti druhého 

je přímo přenášena na vlastní smrt. Vzhledem k tomu, že podle Sartra vnímám druhého jako 

naprosto odlišnou subjektivitu, která mi uniká a se kterou bojuji o roli transcendující 

123 BN, 623
124 BN, 348
125 BN, 351
126 BN, 423
127 Tirvaudey, 33
128 Tirvaudey, 34 – 35
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subjektivity, neskýtá mi smrt druhého žádnou naprostou jistotu, že zemřu také. 

Za druhé – ve strachu z druhého se, ač nepřímo, vztahuji k vlastní smrti, ač bylo 

řečeno, že mi je smrt naprosto vnější, tedy to není možné. Jak bylo řečeno výše, neschopnost 

vztahovat se ke své smrti pramení z toho, že když se o to pokoušíme, snažíme se dívat na svět, 

ve kterém nejsme, z pozice sebe sama. Pokoušíme se vztahovat ke světu, ve kterém chybí 

vztahující se subjekt, čehož nejsme schopni právě proto, že jsme vždy onen subjekt. 

Nedovedeme se vztahovat k realitě, ve které sami nejsme. Něco podobného se však děje, když 

se snažíme vztahovat ke světu, ve kterém nám druhý vezme svobodu. Snažíme se jako 

svobodná bytost vztahovat ke světu, ve kterém jsme objekt, tudíž ve kterém nejsme. Úzkost z 

druhého je tedy odsouzena k zamítnutí stejně jako úzkost ze smrti samé.

První problém je spjat s existencí druhého a mého vztahu k němu. Pokud by vůbec 

bylo možné přenášet zkušenost smrti druhého, který byl dosud líčen spíše jako nepřátelské 

vědomí v mém světě, na vztah k mé vlastní smrti, vyžadovalo by to pravděpodobně jiný druh 

vztahu k druhému. 

Co se týče druhého problému, řešení by se mohlo naskytnout, pokud bychom 

přistoupili k rozdělení pojmů smrti a smrtelnosti. Poznámku, že se nemohu vztahovat ke 

světu, ve kterém nejsem, je třeba brát v úvahu. Je ovšem rozdíl v tom, zda se chápu jako v 

budoucnu mrtvý, či jako smrtelný. Podle Davida C. Hoye je Sartrova kritika Heideggerova 

bytí k smrti z části postavena na tom, že Sartre směšuje samotný okamžik smrti (a vztahování 

se k němu) s bytím k smrti, které je „aspektem každého momentu života Pobytu, ne pouze 

posledního okamžiku“.129 

Z toho, co bylo zatím řečeno, nejspíš vyplývá, že musíme buď tvrdit, že vědomí by se 

mělo považovat za nesmrtelné, protože smrt je pro nás na tomto světě ještě méně dosažitelná 

a myslitelná než například nebe či peklo, nebo musíme a) souhlasit s tím, že vlastní smrt je 

nějakým způsobem odvoditelná ze smrti druhých (což by vyžadovalo jiný vztah k druhým, 

než jaký Sartre popisuje) či b) připustit, že se nějakým způsobem (ne nutně věděním, ale 

například alespoň intuitivní úzkostí) můžeme vztahovat ke své vlastní smrtelnosti. 

Určitý popis toho, jak se člověk může vztahovat k druhým a ke své vlastní smrti (a 

který by nám mohl pomoci), podává Karl Jaspers, podívejme se na něj tedy blíže.

129 Hoy, 286 (vlastní překlad)
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4. Jaspers 

Karl Jaspers v popisu člověka a jeho vědomí vychází z jiného základu, než Sartre – 

nedefinuje přímo, jaký je způsob bytí člověka. U. Tietz dokonce tvrdí, že ve zkoumání toho, 

co člověk je, se podle Jasperse nedá omezit pouze na racionalitu a diskursivní myšlení.130 

Jaspers k bytí přistupuje z pozice vědomí v situaci (ve které vědomí vždy již je), které klade 

otázku po bytí. Bytí v situaci však neumožňuje dostatečné porozumění – může to být pouhý 

začátek filosofické reflexe.131 Bytí, které uchopíme v situaci, jsou však vždy již nějaké jsoucí, 

pouze část celkového bytí – bytí, se kterým se  setkáme v situaci, je pro nás předmětem. 

Zároveň je tady však stále já – vlastní aktivita jakožto myslícího se a tázajícího se. I když se 

pokusíme uchopit sebe samé jako objekt, pořád je tedy já, které samo objektem nikdy není a 

být nemůže. Setkáváme se tedy s bytím objektem (Objektsein) a bytím já (Ichsein).132 

Skutečnost v celku jakožto ti, kdo myslí, tedy nedokážeme vůbec uchopit – vždy se nám 

rozpadne na subjekt a objekt. Bytí toho, co nejsem já, je samo o sobě – ne jako objekt pro nás 

– bytím o sobě (Ansichsein). 

Objektem je všechno, s čím se setkám v situaci a co se pokusím nějak uchopit.  Já 

jsem právě jako ten, kdo se s ostatním setkává – je to činitel, který nikdy nemůže sám sebe 

úplně uchopit, protože když se o to pokusí, to, co uchopí, je jen já jakožto objekt, zatímco 

uchopující já samo unikne. Bytí o sobě čehokoli je mi nepřístupné (podobně jako „věc o 

sobě“ u Kanta). Je to bytí věcí bez toho, aby byly pouze objektem. Kdykoli se je však 

pokusím myslet, stane se z nich bytí pro mne. Jediné, s čím se setkávám o sobě, jsem já, 

protože se ve mně spojuje bytí samotné a bytí objektem. Pokud se však uchopuji pouze jako 

objekt, míjím to, čím jsem o sobě. Vědomí sebe mohu nabýt jedině jinak než věděním. Bytí 

jakožto bytí já je zároveň bezprostředně známé i nepojmutelné. S bytím se tedy podle Jasperse 

setkáváme jakožto s bytím objektem (Objektsein), bytím o sobě (Ansichsein) a bytím pro sebe 

(Fürsichselbstsein), tedy bytí já (Ichsein).133 

Když se dále zamýšlíme nad tím, co je já, uvědomíme si sebe jako objekt – to, jak 

jsme ve světě jakožto tělesná, vědomá individua – tedy empirický subjekt (empirisches 

Dasein).134 Jinde Jaspers tento způsob bytí pojmenovává „pobývání“ a upřesňuje, bytí pro 

130 TIETZ. German Existence-Philosophy. In: DREYFUS, Hubert L a Mark A WRATHALL. A Companion to  
Phenomenology and Existentialism. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006, 162 - 187. ISBN 9781405110778. 
(Dále jen Tietz) 163

131 JASPERS, Karl. Philosophie. Hersch, Jeanne. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1989. ISBN 2-287-
00034-8. (Dále jen Philosophie.) 2 – 3  
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pobývání je bezprosřednost smyslově přítomného, vitální užitečnost, praktické či instinkt.135 

Dále jsme Duch – bytí, které je souborem regulativních idejí a jednotí poznatky získané z 

vědomí vůbec do celkového smyslu.136 K tomu Jaspers říká: To, co se v rozvažování štěpí, je 

stále udržováno pohromadě a stává se duchovním pohybem. Kde mizí ideje, tam svět kolabuje 

do nekonečnosti rozptýlených předmětů.“137 Zároveň jsme vědomí vůbec (Bewußtsein 

überhaupt), tedy „já“ jakožto poznávající bytost vědomá si sebe úplně stejně jako všechna 

ostatní já.138 Vědomím vůbec je poznatelné to, co je ve světě139, toto vědomí myslí empirickou 

realitu jako takovou140, získává univerzálně platné vědění v kategoriích směřující k orientaci 

ve světě. Za čtvrté jsme možná existence (mögliche Existenz). Jako takoví aspirujeme na 

filosofickou reflexi.141 Jsme si vědomi toho, že jsme schopni nepodmíněného – nestačí nám 

empirické vědění získávané pomocí srovnávání pro a proti, nýbrž chceme jistotu, která je 

vyšší. Nestačí nám jen znát to, co je možné poznat empiricky či vědomím vůbec, ale 

vztahujeme se k něčemu dalšímu. Při své činnosti zakoušíme okamžiky, kdy se rozhodujeme 

ze sebe sama. Zakoušíme tak svou esenci, kterou nemůžeme znát, přesto si jí však jsme 

vnitřně jisti.142 Toto jednání v sobě člověk chce podpořit. Možná existence je právě schopnost 

svobodně znát a jednat, a jakožto takový člověk vždy uniká vědomí vůbec. Nezapadá tedy do 

dělení na subjekt a objekt a způsobuje, že toto dělení (vytvořené věděním vůbec) nedokáže 

člověka postihnout v tom, čím je. Tento aspekt je ze tří aspektů já tím nejdůležitějším. Právě 

možná existence nám umožňuje vymanit se z bariér vědomí vůbec, pro které je vše objektem. 

Esenci, ke které směřujeme, Jaspers označuje jako existenci (Existenz) a „znát“ ji není možné 

proto, že objektivní vědění lidského vědomí se vztahuje pouze na věci v situaci – toto vědění 

nerozumí tedy ani tomu, jaký je základ situace, ani kam či jestli směřuje. Existence nikdy není 

objekt – je to tedy počátek, ze kterého jednám a myslím.143 Podle Kurta Salamuna je to „ne-

objektová aktualita bytí sebou, skutečné vlastní bytí, existenciální svoboda, nepodmíněné 

morální rozhodnutí či původní a autentické já.“ Dodává, že tato dimenze není vysvětlitelná 

žádnou filosofickou antropologií, ontologií či etikou.144 Možná existence nás při konání ze 
135 JASPERS, Karl. Filosofická víra. Překlad A.Havlíček, B. Horyna, J. Sokol, M. Stretti. 1. vyd. 

Praha: Oikoymenh, 1994. 107 s. ISBN 80-85241-77-3. (Dále jen Filosofická víra.) 22
136 POJAR, Jan. Pojem  „objímající“ ve filosofii Karla Jasperse. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 
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sebe posunuje do oblasti transcendentálního bytí, které překračuje omezené bytí ve světě – je 

naší cestou k původnímu bytí, kterým jsme. Získáváme přesvědčení, že původem našich činů 

je něco, co je vlastní pouze nám a co je naší svobodou. Když jednáme ne na základě 

posuzování, obecných faktů a vědění vůbec, ale ve zmachu naší svobody  (Aufschwung), 

rozhodujeme se, kým jsme. Tím se jakožto existence aktualizujeme.145          

 Z tohoto vyplývá, že si nedovedu uvědomit, co jsem, pouze věděním, jímž disponuje 

vědomí vůbec. Stejně tak nedovedu uchopit celkové, absolutní bytí, na kterém se všechny 

póly bytí nějak podílí. O Sartrovu pojetí bytí v sobě a bytí pro sebe by Jaspers tedy 

pravděpodobně řekl, že nepopisují celek bytí a také nestačí pro vyjádření bytí, kterým jsem. 

Když poznáváme skutečnost, existuje rozdíl mezi dvěma různými způsoby: můžeme 

myslet v kategoriích a snažit se o vědecké poznání světa – tím odkrýváme vždy předmětné 

(objektivní) jsoucno, nebo se můžeme ujišťovat bytím (Seinsvergewisserung). V takovém 

případě překračujeme rovinu objektů. Bytí jako takové není v pravém smyslu slova 

poznatelné – můžeme se k němu vztahovat překročením modu objektivního vědění, což je 

možné jedině skrze existenci jakožto její prosvětlování. Pomocí objektového myšlení můžeme 

pouze vyčlenit způsoby bytí přístupné vědomí vůbec.146 Toto tedy pravděpodobně dělá Sartre, 

když pojmenovává bytí v sobě a bytí pro sebe. Podle Jaspersova pojetí se ovšem u tohoto 

rozdělení zastavuje a pomíjí (či odmítá) možnost jakéhokoli postupu z tohoto bodu k našemu 

možnému počátku, k existenci. Bytí pro sebe se bez jakéhokoli počátku absurdně předbíhá a 

cyklí se. Podle Jasperse k dalšímu vztahování se k existenci ovšem potřebujeme druhého – 

potřebujeme s ním existenciálně komunikovat a tím se navzájem vytvářet. To u Sartra 

nepřipadá v úvahu, protože druhý je pouze můj protivník, který mi ubírá mou svobodu být při 

chápání světa jediným subjektem. 

Zaměřme se tedy na komunikaci a její roli pro dosahování vlastní existence. 

4.1 Komunikace a bytí

Jaspers komunikaci dělí na empirickou (Daseinskommunikation) a existenciální, 

přičemž u komunikace empirické je možné vydělit několik modů. Empirická komunikace 

vychází prostě z toho, že člověk není na světě jako jedinec, ale žije ve společnosti či 

společenství. Existenciální komunikace je nejvyšším stupněm komunikace, tím, ke kterému 

člověk směřuje a o který usiluje. Filiz Peach zdůrazňuje, že aby se člověk dostal k 

existenciální komunikaci, musí projít ostatními fázemi, během kterých se skrze komunikaci 

145 Philosophie, 10 – 11 
146 Philosophie, 18 – 19 
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jeho bytí formuje.147 Mody komunikace jsou přímo spjaté s mody bytí jednotlivce, které jsou 

hierarchicky uspořádané. Můžeme to chápat tak, že každé fázi bytí přísluší jedna fáze 

komunikace. Skrze komunikaci se pak její účastníci posouvají k „hlubšímu“ modu bytí.

První modus či stadium komunikace je takový, že ke skutečné komunikaci vlastně 

vůbec nedochází. Tato fáze je spjatá s bytím jakožto pobýváním (Dasein) – to se podle Peach 

projevuje jako konkrétní empirické já v časové dimenzi světa. Je neustále v situaci, 

každodenním způsobem žije mezi  ostatními lidmi; jeho doménou jsou praktické světské 

záležitosti lidského života.148  Je to vitální struktura vyznačující se touhou po neomezeném 

přetrvávání. Jaspers takové stadium označuje jako naivní život ve společnosti. Jeho vědomí 

života, stejně jako vědění, má základ ve společnosti, ve které žije. Vědomí člověka je jasné, 

ale ne jeho vědomí sebe. Myšlenky a vědomí společnosti obecně jsou i jeho vlastní myšlenky 

a vědomí – jsou sdíleny bez odstupu a bez reflexe; nejsou vnímány jako něco cizího, co je 

třeba zpochybňovat a zkoumat nebo se na to tázat. Jsou bezvýhradně přijímány a předávány z 

jednoho jedince na jiného. Člověk se tedy zcela identifikuje se svou společností a žije jejím 

prostřednictvím, aniž by si byl vědom sebe sama jakožto jednotlivce.149 K druhým se 

vztahujeme jen za účelem dosažení svých vitálních cílů, používáme je skoro jako pouhý 

nástroj. Není zde tedy žádná komunikace, protože není uvědomění sebe sama a odlišnosti 

ostatních, z nějž by mohla komunikace vyvstat. 

 Druhý modus komunikace probíhá na úrovni vědomí vůbec. Jedince v tomto modu 

spojuje je logické myšlení a racionalita, která je univerzální. Ke komunikaci a porozumění 

mezi jednotlivými já tedy dochází, když společně chápou nějakou objektivní skutečnost 

(například technický problém). Vztah mezi já je tedy neosobní a zvěcněný – důležitý je 

společně chápaný objekt, ne druhé já; každý subjekt kromě já samotného může být nahrazen 

jiným subjektem. Na této úrovni může dojít k určitému skoku. Člověk si skrze rozvinutí 

logického myšlení uvědomí, že je odlišný od ostatních, a musí ostatní nějakým způsobem 

pochopit, zaujmout k nim nějaký postoj či se k nim nějakým způsobem vztahovat. Jednotlivci 

jsou v tomto stadiu atomizovanými subjekty..   Zároveň může každé jiné já být chápáno jako 

věc, která má stejně jako jiné věci určité vlastnosti. Psychologické vlastnosti člověka tak 

vidíme na stejné úrovni jako například fyzikální vlastnosti kamene. 150 

Zde se nabízí srovnání se Sartrem – u Jasperse nepředstavuje setkání s druhým takový 

147 Peach, 38
148 Peach, 33
149 Philosophie, 306
150 Philosophie, 306 – 307
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„šok“ jako u Sartra, kde je druhý dán přímo a bezprostředně, v pocitu studu z toho, že já 

vnímá samo sebe jako možný objekt pro druhého. Druhé já je u Jasperse chápáno jako objekt 

už na počátku vztahu, ale neosobním a původně věcným viděním. Na úrovni pobývání 

chápeme druhé jako prostředky, pomocí kterých můžeme dosáhnout svých cílů.  Na úrovni 

vědomí obecně chápeme částečně sebe sama jako já – předmět a začneme tak chápat i ostatní 

vědomí, která se rovnou snažíme také zvěcňovat. Zatímco u Sartra je snaha zvěcňovat 

druhého obranným mechanismem, ke kterému se já uchýlí okamžitě po setkání s druhým 

jakožto druhým, protože se bojí, že jinak ztratí sám svou vlastní schopnost jednat, u Jasperse 

je výsledkem neosobního vnímání druhého, kterého vlastně ještě nevnímáme dostatečně jako 

doopravdy druhého. U Sartra je tento vztah konečný – nikdy nemůžeme s druhým být v jiném 

vztahu než právě v tomto boji o to, kdo bude subjektem. V Jaspersově pojetí je však možné 

tento vztah překročit a dostat se s druhým do takové komunikace, která neznamená boj, ale 

naopak vzájemné završování – jak uvidíme dále. 

Na úrovni ducha pak probíhá komunikace na ideovém základě (ideenbestimmte 

Geistigkeit des Gehalts) – je to již plnohodnotná komunikace v rámci ideje celku, která je 

vlastní celému společenství. Podle Peach je já jako duch zároveň empiricky a časově 

konkrétní, ovšem zároveň také racionálně univerzální. Má tak vlastnosti jak pobývání, tak 

vědomí vůbec. Chápe různé jevy jakožto jednotlivé celkya usiluje o celost a jednotu či 

koherentní totalitu veškeré zkušenosti.151   Abychom překročili komunikaci skrze pouhé 

objekty racionálního myšlení vlastního všem, která je charakteristická pro vědomí vůbec, 

musíme uchopit věc v jejím čistém stavu (die Sache rein erfassen; to znamená, že přestaneme 

vnímat její objektivní charakter – viz níže). Jaspers zdůrazňuje, že člověk není pouze 

empirickým subjektem, ale vždy v sobě má určitý základ (Gehalt), který je více či méně 

rozvinutý. Z tohoto základu vychází rozvinutá idea, která překračuje rozumová určení. Je 

obecná a neosobní, ale není sama o sobě objektivní a musí se aktualizovat skrze subjekty, 

které ji svým subjektivním způsobem přijmou. Rozdíl oproti naivní společnosti, kde všichni 

nereflektovaně sdílejí společné myšlenky, spočívá právě v tom, že do třetího stádia 

komunikace se společenství dostane skrze racionální uvědomění si sebe jakožto jednotlivců. 

Jednotlivci se tak zase jeden k druhému přibližují – ale nemohou už úplně splynout. Vzniká 

společenství sdílející společné ideje, což může být například  země sdílející politickou 

ideologii či třeba skupina lidí vykonávající stejné řemeslo, které mají určitého vlastního ducha 

či principy.152 Na tomto momentu vidíme, že člověk u Jasperse není zcela samostatným bytím 

151 Peach, 35
152 Philosophie, 307 – 308
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pro sebe, pro které představuje druhý pouze nebezpečí, nýbrž jednotlivec a druzí se navzájem 

spoluvytvářejí a rozvíjejí. Původně si jednotlivec není vědom sebe sama, ale je spolu s jinými. 

Skrze racionalitu si sebe uvědomí a začne druhé vnímat objektivně a odcizeně. Přece však je v 

něm samém i v druhých cosi společného, co lze v komunikaci rozvinout. Jaspers tuto 

myšlenku dále upřesňuje, když říká, že vědomí nemůže být vědomím sebe bez druhých. 

Takové vědomí by se nemohlo setkat s žádnou vzájemností, otázkami ani odpověďmi. 

Potřebuje druhá vědomí na to, aby se od nich odlišilo a tím vůbec mohlo odkrýt svou 

identitu.153 

Všechny zmíněné tři mody bytí a mody komunikace mají však podle Jasperse své 

hranice; nejsou dostatečné. Peach upřesňuje, že v těchto modech bytí jsme zakořeněni v 

empirickém světě a podílíme se na něm jakožto možná existence – nezakoušíme 

transcendenci. Zároveň jsou mody bytí však spojeny s existencí coby já v našem jádru.154 

Nedostatečnost komunikace, jak říká Jaspers, poukazuje na existenciální komunikaci, ačkoli jí 

člověk ještě nedosáhl. Hranicí komunikace založené na ideji (tzn. třetího modu) je existence 

samotná. Ta se projevuje ve všech modech komunikace, ale v žádném z nich se nezavršuje. 

Může se podílet pouze na komunikaci, která jí je vlastní. Na takové komunikaci se člověk 

podílí celým svým bytím; dává sám sebe, není to pouze záležitost empirického já či předávání 

obecných myšlenek. Pokaždé, když člověk narazí na hranici komunikace na rovině 

imanentního bytí, pocítí neuspokojení z její necelosti, protože se na ní podílí pouze určitou 

svou částí a z určitého úhlu. Podobně jako údiv podněcuje filosofické uvažování, tento pocit 

nedostatečnosti a neuspokojení je pobídkou vedoucí člověka k projasňování existence. 

Pomocí něj pak zjistí, že sám sebou může být jen skrze nenahraditelného druhého.

V komunikaci (na imanentních úrovních) „vyšších“ stupňů jsme podle Jasperse sice 

subjekty, ale subjekty obecnými. Každý je „obecným já“, kýmkoli, nikoli svým vlastním já.155 

  Komunikace na úrovni imanentního bytí je nedostatečná proto, že v ní jsou lidé 

zaměnitelní. Mohli bychom říci, že nakolik rozvinuté je v komunikaci pojímání druhého, 

natolik je rozvinuté samo vědomí já. Jaspers zdůrazňuje, že člověkem se nemůžeme pouze 

narodit, ale stáváme se jím prostřednictvím naší tradice a kultury. A s tou se, přirozeně, 

seznamujeme díky druhým. (V objektivní komunikaci na úrovni imanentního bytí nicméně 

člověk stejně není ve své tradici. Přijímá ji pouze objektivně, bez toho, aby byla doopravdy 

jeho.) Jaspers dokonce výslovně říká, že osamocená lidská bytost oddělená od ostatních v 

pravém slova smyslu neexistuje ‒ pouze je, není zcela člověkem. Člověk sám sobě nestačí a 

153 Philosophie, 309
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pokud dojde k úplnému přerušení komunikace, pociťuje to člověk jako újmu a nedostatek 

Osamocený člověk ani nemůže zjistit, čím je on sám. Pokud se o komunikaci nesnažíme, 

vstoupíme podle Jasperse doslova do nicoty, odpadneme od bytí a svět v nás začne vyvolávat 

úzkost.156

Na druhou stranu, pokud se dostáváme do fáze, kdy se v a skrze komunikaci já i druhý 

stáváme sami sebou, jde o existenciální komunikaci. Podle Jasperse nemůže vycházet pouze z 

jednoho z účastníků – nutnou podmínkou je vzájemnost. Pokud druhý do komunikace 

nevstupuje s celým svým já, nechce být sebou a svobodný, nic s tím nezmůžu. Pokud se druhý 

pokouší mne ovládnout nebo se naopak podřizuje, k opravdové komunikaci nedochází, lidé se 

v ní míjí. Také nestačí, aby si člověk rozumově usmyslel, že chce komunikace dosáhnout. 

Existenciální komunikace nepatří do oblasti věcí, které můžeme rozumově zcela pochopit. 

Komunikace vždy přesahuje konkrétní omezenou realitu jednoho člověka. Vyžaduje, aby se o 

ni oba účastníci zcela zasadili svým bytím sebou. Jsme schopni existenciálního vědomí, pro 

které je komunikace skutečné bytí a selhání komunikace ztráta bytí. Taková komunikace se 

dotýká nejhlubšího základu bytí člověka, vychází z něj a směřuje k tomu, aby se každý z 

komunikujících stal svou existencí. Na rozdíl od komunikace na úrovni imanentního bytí, 

která je časová a jejíž skončení zanechává pocit nedostatku, pro existenciální komunikaci 

nehraje čas roli. Zároveň je v existenciální komunikaci druhý člověk konkrétním jedním 

člověkem, kterého žádný jiný nemůže nahradit – opravdová komunikace je naprosto 

jedinečná. Probíhá mezi dvěma konkrétními já, která jsou či spíše skrze tuto komunikaci se 

stávají sebou. Teprve v takové komunikaci jsou obě dvě já ve vztahu, ve kterém se navzájem 

vytváří. Vzdala se svých oddělených já, aby dala prostor svému bytí sebou v komunikaci.157 V 

existenciální komunikaci tedy můžeme dosáhnout existence. Podle Peach je existence 

neempirická a neobjektivní dimenze lidského bytí. Je to jádro lidského já, které nelze 

racionálním smýšlením zcela pochopit, vlastnit, znát a definovat, protože za prvé je náš jazyk 

omezený a za druhé není existence objektem, který by se dal uchopit. Definice je nemožná 

proto, že definovat je možné jen skutečnosti, které se mohou stát předmětem objektivujícího 

myšlení – a to existence nemůže. Je to jedinečná existenciální možnost, kterou v sobě může 

každý jedinec aktualizovat. Když dosahujeme existence, jsme sebou – jsme autentičtí. Není to 

vlastnost, ale proces závisející na rozhodnutí a volbě, samotný zdroj aktuality. Nedosahujeme 

jej jednou pro vždy, nýbrž v okamžicích (Augenblick). Mimo takové okamžiky se vracíme do 

stavu empirického bytí, ve kterém je pro nás existence opět pouze možná.158  

156 Philosophie, 309 – 310
157 Philosophie, 310 – 311
158 Peach, 36
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 Filiz Peach existenciální komunikaci také popisuje jako boj či zápas o vzájemné 

porozumění. Cílem zápasu není pomocí objektivních myšlenek porazit druhého, ale přimět jej 

k projasňování existence a aktualizování pravdy, čímž společně pravdu odhalují. Shrnuto, 

podle Peach existenciální komunikace „spočívá v bytí s druhými, při kterém aktualizujeme 

své možné bytí“.159 Tietz dodává, že komunikace a vztah k druhému esenciálně patří k 

autentické volbě vlastního autentického já. Jedinec je sám sebou jedině tehdy, když je sám 

sebou i druhý.160

4.2 Transcendence

Existence, jak byla zatím popsána, by nemohla být bez transcendence. Transcendence, 

překračující jak svět, tak lidskou existenci, je stejně jako existence nezpředmětnitelná a 

nedefinovatelná. Podle Jasperse se neustále dává existenci jakožto s ní spojená možnost – je 

to otázka, která se jí neustále klade. Možná existence se může aktualizovat pouze vzhledem 

ke své transcendenci (aby možná existence vůbec byla, potřebuje druhého coby svobodného 

jsoucího, a zároveň bytí, které samo není existencí, nýbrž transcendencí). Pokud by byla 

existence naprosto nezávislá, byla by prázdná. Její možnost se potvrzuje, když si uvědomí, že 

se zakládá v transcendenci. Zde je také základ a poslední moment její svobody – svoboda 

existence, která se projevuje v čase, když se existence aktualizuje, spočívá právě v 

transcendenci. Rozdíl mezi svobodou a nesvobodou v ní již není. Transcendence je možnost 

završení a smíření, kde se existence setkává s konečností – na úrovni empirického bytí, 

lidského vědění. Tím, že si dovedeme představit rozšiřování vědění a bytí či vědění a bytí, 

která konkrétně my nemáme a nejsme, a srovnat je se svým skutečným věděním a 

empirickým trváním, setkáme se s konečností. Existence si uvědomuje svou nedostatečnost, 

protože je pouze jako vztahující se ke své transcendenci – bez tohoto vztahu by nebyla 

vůbec.161 Kurt Salamun dokonce říká, že existence je „dar“ od transcendence, již si skrze 

uskutečňování existence uvědomujeme. Transcendence je podle něj nekonečná a jednotná 

dimenze bytí, které obklopuje všechny mody bytí, mezi kterými žijeme. (Zdůrazňuje ale, že 

ač Jaspers nazývá transcendenci bytím jako takovým, absolutním bytím, obklopujícím či 

Bohem, tato označení jsou pouze symboly či šiframi, které nám umožňují k transcendenci 

mířit, ona sama je ale něco nezpředmětnitelného, tudíž žádné z těchto označení, včetně názvu 

159 Peach, 39 (vlastní překlad citace)
160 Tietz, 165
161 Philosophie,  613 – 615
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transcendence, nelze považovat za popis nějaké objektivní skutečnosti.)162 Filiz Peach 

podtrhává, že transcendence se člověku manifestuje ve všech modech jeho bytí. Je to dimenze 

spjatá se světem potud, že bez něj by se nemohla vyjevovat, ale zároveň ho překračuje.163

Je tedy možné konstatovat, že Jaspersovo já má nějaký základ, který není ono samo, 

ale ke kterému se může vztahovat. Tento základ je nepřístupný pro objektivující myšlení a 

není možné jej uchopit věděním či pomocí kategorií aplikovatelných na objektivní realitu na 

úrovni vědomí vůbec. Transcendenci je možno jedině projasňovat; předpokladem 

projasňování je, že se člověk stává existencí, přičemž je možné transcendenci zakoušet.

Výše bylo zmíněno, že člověk se s transcendencí setkává či se k ní přibližuje nepřímo, 

skrze šifry transcendence (Chifferschrift). Jaspers šifry popisuje jako rukopis „jiného“, 

neproniknutelný na úrovni vědomí vůbec, nicméně „dešifrovatelný“ existencí. K 

transcendenci nejde přistoupit jako k objektu; spíše k ní přistupujeme tak, že hledáme své 

existenciální kořeny – procesem, kterým se stáváme sebou (především skrze mezní situace, o 

nichž bude řeč níže). Nezískáváme žádné absolutní vědění, spíše se naopak dostáváme do 

hlubin transcendence. Objekty světa či myšlení se pro nás stávají neobjektivními symboly, 

skrze které se pro nás manifestuje absolutní. Jejich objektivní bytí pro nás (coby existenci) 

zmizí a aktualizuje se jejich pravé bytí. Existence se ujišťuje bytím ne pomocí rozumu, nýbrž 

pomocí imaginace.164 Peach zdůrazňuje, že se nejedná konkrétně o symboly, protože symboly 

to, co symbolizují, zpředmětňují. Šifry jsou naopak intuitivní „jazyk“, kterým se člověku bytí 

ukazuje. Jsou víceznačné a nespecifické. Je to jen jakýsi můstek či cesta, spojující člověka s 

dimenzí transcendence. Šifry jsou mu přístupné pouze, když je možnou existencí. Je možné je 

číst („porozumět“ je zavádějící výraz) skrze vnitřní činnost či transcendující myšlení.165

S konceptem transcendence je spjata filosofická víra. Podle Jasperse je to jistota bytí, 

která se aktivuje v nepodmíněném aktu svobody. Je to způsob, jakým si je člověk jistý svým 

bytím. Není to vědění na úrovni vědomí vůbec, protože to se týká pouze empirického světa a 

objektivního myšlení, tedy konečného. Není to jistá znalost nějakého předmětu myšlení, ale 

jsme si skrze ni jistí transcendencí. Jako taková je zdrojem nepodmíněného činu, tedy 

svobodou (nepodmíněný čin můžeme chápat jako manifestaci existence v empirickém světě – 

vyjadřují bytí, tudíž nemají žádný konkrétní cíl).  Týká se skutečného bytí a uskutečňuje se 

skrze existenci.166 Peach víru vysvětluje jako vztah či závazek k tomu, co překračuje 

objektivně poznatelné. Důležité je však, že tato víra počítá s transcendencí stejně jako s 

162 Salamun 218
163 Peach, 37 
164 Philosophie 25 – 26 
165 Peach, 41 – 42
166 Philosophie, 481 – 483
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empirickým světem – ten neopouští, nýbrž v něm je zakotvená. Víra v transcendenci je víra v 

něco, co svět přesahuje, ne odtržení od něj. Pouze když je člověk zakotvený ve světě, může se 

stávat sebou a dosahovat existence.

V díle Filosofická víra Jaspers mluví o víře v širokém smyslu a označuje tak jistotu 

reality, evidenc či ideu. Projevuje se u všech modů bytí – na úrovni pobývání je instinkt, u 

vědomí vůbec jistota, u ducha přesvědčením. Vlastní víra je „akt existence, v němž si 

uvědomujeme skutečnost transcendence“.167

  Pomocí filosofické víry člověk dosahuje svých možností. Vytváří rozdíl mezi 

jednáním motivovaným biologicky a jednáním na základě svobody. Peach zdůrazňuje, že 

filosofická víra se nemá chápat jako iracionální – není to slepá důvěra v obsah, který není 

možné pochopit. Její součástí je rozumové uvažování. Je hybnou silou procesu, který spočívá 

především v kladení otázek a hledání pravdy skrze transcendující myšlení, existenciální 

komunikaci a svobodu.168 Můžeme ji tedy pochopit jako víru v to, že člověk je schopen 

kvalitativně jiného než objektivního poznání empirického světa a že se skrze činnosti, které 

není možné objektivně vysvětlit a kterých si v konkrétním časovém okamžiku ještě nejsme 

vědomi, můžeme dobrat k uspokojivějšímu uvědomění sebe sama i světa. 

4.3 Časovost a dějinnost

Aby byl výklad Jaspersova pojetí člověka jakožto existence kompletní a mohlo se 

přistoupit k pojednání o mezních situacích, kde se Jaspers především zmiňuje o smrti, je třeba 

přiblížit jeho pojetí časovosti a dějinnosti. Jaspers tvrdí, že čas sám o sobě není – je to forma 

empirické přítomnosti veškeré reality. Vyděluje čtyři mody či pojetí času – fyzikální, 

psychologický, existenciální a historický. Fyzikální čas je objektivní danost, která je určená 

objektivními jednotkami měření. Je to také pozadí pro další druhy času. Psychologický čas je 

subjektivní vnímání trvání, jevení, které je porovnatelné s objektivním časem. Existenciální 

čas se ukazuje skrze rozhodnutí a existenciální okamžiky a vědomí jejich nezvratnosti.169 

Peach dodává, že existenciální čas je také subjektivní; je to existenciální moment v 

objektivním čase – tedy bezčasí (ve smyslu věčnosti v přítomnosti, o které bude řeč dále).170 

Historický čas je podle Jasperse kvalitativní – není to objektivní dimenze, ale má obsah, 

kterému můžeme přisuzovat smysl. Tento možný smysl implikují skutečnosti, které se v čase 

167 Filosofická víra, 17
168 Peach, 52 – 54
169 Philosophie, 653
170 Peach, 106
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odehrávají – rozhodnutí, krize či určitá období. 

Tyto mody času jsou na sobě navzájem závislé a vzájemně se provázejí, ale netvoří 

žádnou kontinuitu či celek ani se nevztahují na veškeré bytí. Mají v bytí hranice.171 Peach tuto 

myšlenku formuluje tak, že mody času jsou vzájemně nesouměřitelné, protože zachycují 

různé aspekty skutečnosti. A vydělení empirického světa a transcendence záleží i na tom, jaký 

je vztah každého z těchto aspektů k času.172 

Podle Jasperse empiricky žijeme v objektivním čase, ale je možné se skrze 

kontemplaci dostat “nad“ něj. Nicméně v činech pramenících ze svobody, tedy v rozhodnutích 

a volbách, v rozhodování pro nepodméněné se čas naopak stává absolutním, přičemž je 

zároveň transcendován. To je možné pouze v existenci, protože pokud se čas pokusíme 

uchopit rozumem, selháváme – neustále „klouzáme“ od minulosti k budoucnosti bez toho, 

abychom byli schopni si uvědomit přítomný okamžik či začátek nebo konec času. Po tomto 

selhání rozumového uchopování a při rozhodování se ovšem setkáváme s existencí. Existence 

transcenduje objektivní vědomí a tím i objektivní pojímání času. Dosáhne okamžiku, který je 

teď, a přitom v sobě obsahuje minulost i budoucnost. Dostává se tedy k věčnosti. Existence je 

tak v okamžiku, ale ukazuje se jí plnost bytí. Věčnost tu neznamená nekonečné trvání – 

empirické trvání totiž tomu, co trvá, nijak nedává bytí. To, v čem nejsou události a rozhodnutí, 

je spíš trvalá nepřítomnost, než nekonečné bytí. V empirickém čase se nikdy nemůžeme stát 

dostatečně přítomní, protože čas vždy už uplynul, nebo ještě nepřišel. Věčnost času v 

existenci tedy není doslovná nepřítomnost času – bez času bychom byli i bez reality.173 Jinde 

to Jaspers formuluje tak, že existovat znamená prohloubit okamžik tak, aby přítomnost byla 

završením. Filiz Peach chápe existenciální transcendenci času jako „věčnost v přítomnosti“, 

kterou v objektivním časovém okamžiku existence zakouší. Takový okamžik je nad časem v 

tom smyslu, že minulost, přítomnost a budoucnost tak, jak si je představujeme, jsou v takovou 

chvíli vnímány zároveň. Existenciální zkušenost je ostřejší uvědomění bytí. Je to zkušenost, 

která nepatří do oblasti empirického trvání, je tedy možné ji zakoušet v jednom okamžiku 

empirického času a zároveň ji pojímat jako věčné „teď“. Pocit „teď“ je pocit jistoty existence. 

Věčnost není nekonečné trvání, ale zkušenost, která objektivní čas protíná. To, co zakoušíme 

v existenciálním okamžiku, je projev nečasového, které se však pro nás může ukazovat jen v 

empirickém čase. Tato zkušenost vychází tedy z dynamického vztahu mezi časovým 

(objektivně) a nečasovým. Dále může zůstat v paměti a je možné si na ni později 

171 Philosophie, 654
172 Peach, 106
173 Philosophie, 653 – 655
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vzpomenout.174 Peach se zamýšlí nad povahou věčnosti, o které Jaspers mluví (a které se 

dotýkáme v okamžiku), a chápe ji jako koncept, který nemá vztah k objektivnímu času – bez 

ohledu na to, jak se existenciální moment empiricky projevuje, on samotný není extenze času 

(trvání), ale zkušenost od objektivního času oddělená.175

 V jedné ze svých přednášek v rádiovém pořadu, které vyšly pod názvem Kleine Schule  

des philosophischen Denkens, vyděluje Jaspers časovost, nepřítomnost času a věčnost, a 

shrnuje tyto pojmy tak, že časovost je skutečné stávání se bez začátku, konce či základu, 

zatímco nepřítomnost času znamená být osvobozen od jakékoli formy času (například 

matematika). Věčnost je jednota časové současnosti a nečasového bytí – je to tedy zároveň v 

čase, skrze čas, časové i nečasové. Dodává, že je to věčná realita, která stojí v protikladu k 

nečasové neskutečnosti i k časové skutečnosti – zakusit ji může jedině existence, zatímco z 

empirického a logického pohledu je absurditou, protože vyžaduje, abychom překročili 

rozdělení na subjekt a objekt a zaujali perspektivu objímajícího či transcendence. Věčné je 

nám přístupné v šifrách transcendence.176 

S existencí je spojen i historický čas a dějinnost. Tu můžeme chápat jako vědomí své 

vlastní existenciální minulosti. Jaspers zdůrazňuje, že jako já žijící v empirickém světě jsme 

časově svázáni se sledem situací a konkrétních daností. Objektivně pro nás empirická historie 

představuje jen náhodné události, týkající se současné empirické situace, které můžeme 

posuzovat jako kladné či záporné. Tato objektivní historie je ovšem také obsahem pro možnou 

existenci já, pro které má význam. Vzniká tak existenciální vědomí dějinnosti. Tato dějinnost, 

kterou já v podstatě až zpětně objevuje, vytváří já samotné. Minulost a její vědomí se stává 

zcela osobní. Je to vědomí minulosti existence v empirickém světě. Je to historie pro mne, 

nakolik jsem sebou. Jakožto možné bytí se nemohu aktualizovat bez empirické reality, 

protože bez ní nemohu dosáhnout transcendence. Význam jednotlivých okamžiků musí být 

můj, specifický, a teprve na tomto základě se vyjevuje transcendence. Dějinnost je jednota 

mne a mé empirické skutečnosti jakožto projevení mne v empirické dimenzi světa. 

Uvědomění tohoto je uvědomění dějinnosti.177 Samotný existenciální okamžik je samostatný, 

vystačí sám sobě, ale nevytváří kontinuitu. Pokud ho ale pojímáme jako historický, funguje 

pak v existenciálním procesu. Je tak spojen s časovou skutečností a získává „pevnou půdu“. 

Dějinnost se pak v empirické realitě projevuje jako koherentní sled dějinných okamžiků. 

Existence se neprojevuje jako zcela završená, ale je to proces – dosahujeme jí pomocí 

174 Peach, 107 – 109
175 Peach, 121
176 JASPERS, Karl. Initiation à la méthode philosophique. Jospin, Laurent. Autour de Jean-Paul Sartre :  

Littérature et philosophie. Paris : Payot, 1994. (Dále jen Initiation) 134 – 135 
177 Philosophie, 358 – 361
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rozhodnutí v čase.178 

Podle Filiz Peach je dějinnost projevem jednoty existence a pobývání. Bez spojení 

těchto dvou aspektů nelze být sebou samým. Je to sice paradox, který je nicméně možný, a 

právě vědomí těchto dvou aspektů je vědomí své dějinnosti. S dějinností je spjata svoboda 

člověka – je to také spojení nutnosti a svobody. Člověk v dějinnosti jasně chápe význam své 

minulosti, svých minulých činů a rozhodnutí. A právě v takovém porozumění chápe i své 

budoucí možnosti, ovlivněné svou minulostí, a je schopen se svobodně rozhodovat. Dějinnost 

je tedy coby uchopení a přivlastnění své danosti také projevem jedinečnosti já.179

4.4 Situace a mezní situace

Podle Salamuna jsou k tomu, aby se člověk stal existencí, dvě nutné podmínky – jedna 

z nich je, jak jsme viděli, existenciální komunikace, druhou podmínkou je prožívání mezních 

situací. Jednou z mezních situací je i setkání s něčí smrtí a naše vlastní smrt.180 

Situace obecně je něco, v čem se já jako empirické pobývání nachází neustále – 

můžeme situace měnit, ale nemůžeme v nich nebýt a úplně vystoupit z jejich dimenze 

(přinejmenším coby pobývání). Jaspers specifikuje, že je to skutečnost pro subjekt, který je na 

ní zainteresován – je to v podstatě úsek reality, tak jak je vymezena pro určitý subjekt. To 

znamená, že situace je charakterizována jak přírodními zákony, tak jinými lidmi, především 

však určitým smyslem pro já samé. Situace se dělí na typické a jedinečné. Typické jsou 

takové situace, které chápeme všeobecně, jako nikterak výjimečné. Jedinečné situace jsou ty, 

které nám připadají zpětně významné. Jedinečnost jim tedy přiřazujeme až později. 

K charakteristice situací patří to, že jsou dočasné, neustále se mění a nikdy je neznáme 

celé. Neznáme ani pravidla, podle jakých se situace mění a jak jsou spolu spojeny. Člověk 

nikdy nezná (či si neuvědomuje) celý úsek reality, ve které se nachází a která ho nějak 

ovlivňuje. Poznáváme je schematicky nebo jen částečně. Proměňování situace nás na jednu 

stranu unáší – je to naše danost –, na druhou stranu však na něj můžeme sami působit a 

vytvářet si novou situaci tak, aby se přizpůsobovala našemu cíli. Cíle totiž nikdy 

nedosahujeme přímo, nýbrž právě nepřímo, měněním podmínek situace do takovékonstelace, 

z níž pak cíl může vzejít. Prvkem proměn situace je vědomí všech účastníků, což je jeden z 

důvodů, proč situaci nikdy neznáme celou – naše vědomí, kterým situaci pojímáme, ji 

zároveň mění, a stejně tak vědomí ostatních.

178 Philosophie, 363 – 364
179 Peach, 39 – 40 
180 Salamun, 217
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Setkáváme se však se situacemi, které změnit nemůžeme a které vytvářejí hranici pro 

naše pobývání. Takové situace Jaspers nazývá mezními. Patří mezi ně smrt, utrpení, boj a 

vina. Mezní situace můžeme chápat také jako situace vymezující hranici mezi imanencí a 

transcendencí.181 První mezní situací člověka je již jeho historicita, to, že je neustále v nějaké 

konkrétní situaci – vždy už je nějaký, nějak daný, nikdy nemá všechny možnosti světa. Jsou 

mu dány jedinečné okolnosti jeho bytí, jako například vlastnosti, doba a společnost, kde se 

narodí. Zároveň má ale před sebou budoucnost, která jistě dána není – musí uchopit své 

danosti a poté zacházet se svou svobodou.182 Toto jsou podobné podmínky, z jakých u Sartra 

vyvstává úzkost z bytí a jeho absurdita. Člověk je vržen do světa v určité situaci bez toho, aby 

ji chápal a aby o ni žádal. Má však svobodu se svou situací naložit a nutnost se této svobody 

zhostit. Nemá žádný skutečný základ ani cíl svého jednání. U Jasperse však pro takového 

člověka není tento stav konečný – jako pobývání základ skutečně nemáme, ale můžeme jej 

hledat. Neuvědomujeme si dostatečně, co jsme. Sartre říká, že pokud bychom smysl svého 

jednání získali z vnějšku, již to nebude náš smysl. Jaspers nicméně nemluví o získávání 

smyslu z vnějšku, nýbrž o ponořování se do sebe a hledání základu, který je na jiné úrovni 

bytí než na té, jíž můžeme dosahovat a jíž si můžeme být vědomi ve chvíli, kdy jsme vrženi 

do světa. V Jaspersově pojetí není člověk „ztracen“ – jeho svoboda nevede pouze k absurditě.

Mezní situace jsou hranicí našeho empirického bytí v tom, že se s nimi jako empiričtí 

nedovedeme vypořádat ani je vysvětlit. Coby vědomí vůbec dovedeme mezní situaci pojmout 

pouze objektivně, nebo se jí naopak úplně odmítáme zabývat, protože se k ní nedá přistupovat 

účelově. Jako pobývání se snažíme kvantitativně rozšiřovat svou přítomnost ve světě, ale 

pouze na empirické úrovni, která je mezní situací ohraničená, tudíž na tuto hranici 

nedovedeme jako pobývání smysluplně reagovat. Buď jsme mezní situací zcela nezasaženi, 

nebo jsme proti ní bezmocní.183 Tato bezmoc však umožní, aby pobývání přestalo být 

převažujícím způsobem, jak člověk je, a aby se mohla v člověku začít aktualizovat existence. 

Uchopit mezní situace tak, aby byly doopravdy mezní a pomohly k aktualizaci já, může jen 

existence. Správné uchopování těchto situací podle Jasperse vypadá tak, že do nich člověk 

vstupuje s otevřenýma očima a pociťuje je jako skutečnost. Jaspers navíc mezi prožívání 

mezních situací a existenci klade rovnítko – prožívat mezní situace je existovat.184 

Přechod mezi empirickým bytím a existencí probíhá náhle – tak, že vědomí je v mezní 

situaci jedinečně naplněno. Jaspers o tom mluví jako o skoku či spíš sadě několika dílčích 

181 JASPERS, Karl. Philosophie. Překlad V. Němec, 2013. Nepublikovaný překlad. (Dále jen Němec.) 421 – 
423 

182 Němec, 427 – 428 
183 Němec, 422 – 423 
184 Němec, 423
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skoků, které se navzájem podněcují a podmiňují. Tyto skoky jsou vědomým konáním člověka. 

Prvním skokem se člověk dostane k osamělému vědění, druhým k filosofickému projasňování 

existence a třetím ke skutečnému životu existence.185 

První skok spočívá v tom, že se člověk svým uvažováním vzdálí od světa i sebe coby 

pobývání. Své pobývání i celý svět vidí pak jako něco cizího, k čemu nemá vztah. Snaží se 

svým věděním svět pojmout z vnějšku, jako někdo, kdo je na něm nezainteresovaný a vidí jej 

jako obsah svého vědění, které si uvědomuje. Stává se tak zárodečnou existencí. Vymaňuje se 

ze situace, jež se mu tím  stává lhostejnou, a pokouší se ji uchopit jako celek. Stává se 

univerzální vůlí vědět. Člověk se tak sice ocitá mimo situace, ale je naprosto osamělý a není 

ani sám sebou. Je jen jakýmsi úhlem pohledu – nahlíží z vnějšku na to, co je, ale sám jako by 

nebyl ničím. Slovy Jasperse je já smrštěné v bod bez obsahu. Tímto bodem je ale přece jen 

pouze v myšlenkách a pouze velmi dočasně. Ve skutečnosti je neustále možnou existencí v 

situacích. Z vnějšku může chápat jen některé situace, které jsou mu naprosto jasné – ale to 

rozhodně nejsou všechny. Nemůže být zcela mimo svět, ač se o to může zdánlivě snažit – 

vlastně se vymaňuje z pouhého pobývání a získává schopnost nebýt jen uzavřen v empirické 

dimenzi. Díky tomu jsou pak pro člověka v pobývání možné mezní situace; otevírá se jim.186

Toto otevírání je druhým skokem. Člověk přestane unikat mezním situacím do sféry 

jistého (zdánlivě) vědění a filosofickým myšlením se zaměří právě na ně. Svět opět přestává 

být pouhým předmětem, na který se pohlíží, ale je to něco, co se člověka bytostně týká a z 

čeho on sám vychází.  Člověk uzná, že mezní situace se týkají samé podstaty jeho bytí. 

Uvědomí si dále, že takové situace není možné nijak pojmout z vnějšku, věděním, ale pouze 

existenciálně.187 Prožívání světa se nám tak opět rozšiřuje a prohlubuje – jako pobývání jsme 

nereflektovaně byli uzavřeni v situacích a empirickém světě, jako osamělé uvažování jsme 

situace sice viděli zvnějšku, ale neuvědomovali jsme si, že vlastně považujeme část za celek 

tím, že si neuvědomujeme sebe. Teď si uvědomujeme, že empirické pobývání je pouze 

částečné a stejně tak vědění uchopuje pouze část skutečnosti, a snažíme se vzít v úvahu i sebe 

samé. Kromě toho si podle Jasperse uvědomujeme, že je zde existence, kterou nemůžeme 

nijak objektivně tematizovat, nýbrž jí můžeme jedině buď být, nebo nebýt. Pojímání existence 

je něco jiného, než je pojímání empirického pobývání, protože o existenci není možné mít 

vědění, nýbrž ji jde jedině prožít. Když tedy po druhém skoku uvažujeme filosoficky o 

mezních situacích a tím je prosvětlujeme, nejsme existencí, nýbrž teprve možnou existencí, 

185 Němec, 425 – 426 
186 Němec, 424
187 Němec, 424 – 426 
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protože mezní situace ještě existenciálně neprožíváme.188  

Třetím skokem se z možné existence stává existence skutečná. Toto uskutečňování se 

týká celé existence, ne jen určitého aspektu člověka. Mezní situace přitom plně uchopujeme a 

jsme na nich zcela zainteresováni. Skutečná existence, kterou se stáváme, není už možno 

popsat slovy, protože přesahuje všechno vědění i uvažování. Je to skutečnost, kterou 

prožíváme jako dějinné  bytosti. 

Když se staneme existencí, završíme hledání, které nastalo ve chvíli, kdy si člověk 

uvědomil, že je vržen do světa a musí zacházet se svou svobodou. Podle Jasperse se ze svého 

bytí možnou existencí, kterou si člověk nestvořil a kterou prostě byl, ve skoku člověk dostane 

do dimenze bytí, skutečnosti, kde si uvědomuje, že sám sebe vytvořil. Přesnými slovy, „z 

možnosti bytí sebou, kterou jsem si nestvořil, jsem ve skoku vešel do skutečnosti, v níž si 

uvědomuji sebe jako zrozeného sebou samým“.189 

Tato myšlenka by se dala pochopit tak, že Jaspersovo já se nakonec stane svým 

vlastním základem. Do světa jsme vrženi jakožto pouhé pobývání a v tu chvíli pouhým 

pobýváním skutečně jsme. Máme v sobě však možnost, jistý potenciál být sami sebou, a tím 

se vymanit z jakékoli možné absurdity i úzkosti. Není to tak, že by člověk byl jako pobývání 

nedostatečně „hotový“ a vědoucí a pátral by po svém počátku, který mu již dal někdo jiný bez 

toho, aby o tom člověk v pobývání věděl (zatím). Člověk má možnost sama sebe vytvořit, 

aktivně projít celým procesem, během nějž je schopen se dostat do stadia, v němž  je s to 

dosáhnout existence. Při této „cestě“ je člověk činorodý a tvůrčí, využívá svou svobodu dostat 

se do dimenze, kterou jako pobývání nemohl pochopit (a ani nevěděl, že přístup k existenci 

nemůže ve skutečnosti být „chápání“). Zde vyvstává zásadní rozpor mezi Jaspersem a 

Sartrem. Pro Sartra může člověk být jedině základem své vlastní nicoty, ne sebe sama. Jsme 

nahodilí a od počátku jsme jako chybění. Zůstáváme stále na té samé rovině bytí a ta je pro 

nás absurdní. V já není nic víc než to, čeho jsme si vědomi, když jsme vrženi do světa. O 

žádném potenciálu poháněném transcendencí či jiných dimenzích bytí nemůže být řeč. Navíc, 

člověk je vždy jen on sám, nanejvýš může být zvěcněn, když se setká s druhým. 

U Jasperse člověk procesem vedoucím k existenci nemůže projít sám; prožití mezních 

situací není, jak jsme viděli, jediná podmínka – tou druhou je komunikace. Člověk se tedy 

nevytváří jen sám, nýbrž se vytváří spolu s druhým v komunikaci. Existence není jeho vlastní 

možností, nýbrž možností příslušející zároveň jemu a druhému, tedy možností, která se dá 

aktualizovat jedině společně. Z toho je možné usoudit na esenciální význam druhého pro to, 

188 Němec, 424
189 Němec, 425
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aby člověk mohl být sebou a dát svému bytí základ.  

4.5 Smrt jako mezní situace

Smrt je v Jaspersově pojetí pro člověka jakožto pobývání a pro člověka coby 

(možnou) existenci něčím zcela odlišným. Pro pobývání je podle Jasperse smrt něčím, čemu 

se člověk snaží v životě především vyhnout, protože usiluje o stálost – tedy časovou trvalost 

tak, jak se běžně chápe – svého života a svých cílů. Pro existenci je to je smrt však něco, co jí 

dává váhu a tím ji v podstatě umožňuje. Je mezní situací, která je vždy jedinečná a je 

konkrétní dějinnou skutečností, ať už je to smrt bližního či vlastní smrt – přestože tyto dvě 

smrti jsou zcela odlišné, obě mohou být mezní situací.190 

Filiz Peach podtrhává, že smrt jiného člověka je jediný způsob, jakým se dá smrt 

„zakusit“, tedy jak se může stát zkušeností. Zakusit svou vlastní smrt prostřednictvím 

zkušenosti není – vcelku zjevně – možné.191 Na úrovni pobývání se smrt jiných u Jasperse 

týká subjektu já ještě méně než u Sartra – zatímco Sartre explicitně říká, že člověk je nucen 

zaujmout postoj ke všem mrtvým a přebírá odpovědnost za jejich osud, Jaspers se v tomto 

smyslu vůbec nevyjadřuje. Pobývání sice trpí ztrátou blízkých, ale z tohoto utrpení nic 

nevyplývá. Jinak je tomu ovšem v případě existence a vztahu existenciální komunikace. Smrt 

někoho, s kým jsme v existenciální komunikaci, je „nejhlubším řezem v životě“. Je to přetnutí 

komunikace, bolest oddělení, a setkání s osamělostí.192 Smrt někoho, s kým jsme byli v 

existenciální  komunikaci, má existenciální význam. Jak podotýká Peach, tato smrt přinese 

naprostou osamělost  pro toho, kdo umírá, i pro toho, kdo dále žije. Zároveň je zcela 

nezvratná – není to objektivně uchopitelná situace, ale jedinečný a určitý konec, dějinná 

událost.193  

Jaspers sice zdůrazňuje, že nejzásadnější mezní situací je má vlastní smrt („I potom 

však zůstává rozhodující mezní situací má vlastní smrt jakožto má, jakožto tato jediná smrt...“ 
194), zároveň ale přisuzuje smrti bližního důležitost nejen jako existenciálnímu momentu, který 

nás nejhlouběji zasahuje a otřásá námi, ale zároveň jako události, která nás přibližuje naší 

vlastní smrti. V důsledku smrti druhého, se kterým jsme byli v komunikaci, je „smrt ... pojata 

do života“.195 Bolest ze ztráty je posledním projevem přetržené komunikace. Skutečnost této 

190 Němec, 436 – 437 
191 Peach, 78
192 Němec, 437
193 Peach, 84
194 Němec, 438
195 Němec, 437
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komunikace je ale dále potvrzována tím, že život toho, kdo zůstal, se dál uskutečňuje v 

proměněné podobě, které nabyl komunikací. V určitém smyslu může komunikace nadále 

„pokračovat“. Komunikace, přesto, že v pobývání časově skončila, se ukazuje jako věčná tím, 

že proměnila existenci, která sama stojí nad trváním. Jaspersovými slovy: „Vlastní smrt 

přestala být jen prázdnou propastí. Jako kdybych již ve smrti nebyl opuštěn, nýbrž spojil se s 

existencí, která se mnou stála v nejbližší komunikaci.“196

 Peach zdůrazňuje, že následkem této události přijdeme na to, že náš osud je společný 

– tedy když zemře druhý, jasně si uvědomíme, že zemřeme také – a uvádí příklad Eposu o 

Gilgamešovi, kde Gilgameš  začne uvažovat o své smrtelnosti až po smrti svého druha 

Enkidua.197 Konec komunikace, který smrtí druhého nastává, podle Jasperse neústí v absolutní 

osamělost, kterou člověk zakouší v případě, že se existenciální komunikace nikdy neúčastnil. 

Úplná absence komunikace je nepřítomnost existence; při skončení komunikace je sice 

pozůstalý empiricky bez druhého, druhý ale zůstává existenciálně přítomen. Zatímco na 

úrovni pobývání nelze ztrátu nijak překonat, na rovině existence může komunikace s druhým 

v jistém smyslu pokračovat – smrt druhého komunikaci zničila na úrovni pobývání, ale ne na 

úrovni bytí. 198 

Smrt, druhého zároveň může ústit ve skok, který existenci proměňuje. Pokud 

pozůstalý bolest ze ztráty neodmítá, čelí jí a toto utrpení skutečně nezastřeně prožije bez toho, 

aby jej zlomila, aktualizuje svou vlastní existenci, tedy stává se více sebou.  

Ani u Jasperse tedy není smrt druhého stejná, jako smrt vlastní, ale je to skutečná smrt, 

se kterou se během svého pobývání setkáváme. Zatímco u Sartra vnímáme smrt druhého tak, 

že druhý již není, jeho aktivní vědomí, které ovlivňovalo náš život, zmizelo ze světa, u 

Jasperse je smrt bližního, se kterým jsme komunikovali, naprostým časovým koncem vztahu a 

otřesem. Druhý, který tu byl, byl sám od sebe činný a podílel se na naší proměně, stejně jako 

jsme se my podíleli na jeho proměně, přestal být. Jeho smrt však nezpůsobuje pouze 

nesmyslné utrpení, ale trpění, které nás ve skutečnosti ke ztracenému druhému přibližuje a 

které mění uskutečňování naší existence i náš přístup k vlastní smrti. Smrt druhého vrhne naši 

vlastní smrt do našeho zorného pole a donutí nás se jí zabývat a zaujmout k ní postoj ještě 

předtím, než přijde. Zásadní však je, abychom předtím byli s druhým v existenciální 

komunikaci. Smrt jiného člověka, se kterým jsme v této komunikaci nebyli, pro nás význam 

nemá. Aby smrt mohla mít pro život nějaký smysl a nebyla jen absurdním a naprosto 

neočekávaným empirickým přetnutím života přicházejícím z vnějšku, musíme k ní 

196 Němec, 437
197 Peach, 84
198 Němec, 438
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přistupovat existenciálně. A k tomuto přístupu nás podněcuje smrt blízkého, se kterým jsme 

byli v existenciální komunikaci. Autentický vztah s druhým je tedy zásadní jak pro 

uvědomění toho, že nás čeká vlastní smrt, tak pro to, aby nebyla absurditou. Když však 

mluvíme o vlastní smrti a přístupu k ní, je třeba vyjasnit, jak přesně ji Jaspers pojímá. Je 

poměrně zřejmé, že Sartre uvažuje o smrti pouze jako o faktu ukončujícím lidský život. U 

Jasperse je tomu však jinak.

Jaspers se Sartrem souhlasí v tom, že vlastní smrt je nazakusitelná a jako objektivní 

fakt ji nikdy nepotkáme. Můžeme jen zakoušet procesy, které k ní vedou, nebo ji můžeme 

nějak chápat jako živí, ale to není smrt samotná ani výraz mezní situace smrti. O smrti máme 

naprosté nevědění (na empirické úrovni).199 Podle Peach je i u Jasperse smrt koncem všech 

možností člověka a jediný způsob, jak si být empiricky jistý vlastní smrtí, je ten, že zažijeme 

smrt jiných lidí.200 Je však rozdíl, zda pojímáme svou smrt jakožto pobývání nebo jakožto 

existence. Coby pobývající ji vidíme jako nesmyslné zničení toho, co trvá. Jakožto existující 

ji však chápeme jako smysluplnou. K vyjevování existence ve světě patří i konec tohoto 

vyjevování, tedy našeho života. Nebýt našeho časového konce, neaktualizovali bychom svou 

existenci, protože by nás k tomu nic nepodnítilo – pobývání by bylo nekonečným trváním bez 

existence. Právě vědomí budoucí smrti činí každou situaci jedinečnou a každé rozhodnutí 

zcela důležitým.201 

Smrt jako mezní situace nutně nesouvisí se smrtí jako událostí. Souvisí spíše s 

existenciální úzkostí, která se nás při pomyšlení na vlastní smrt zmocní. Podle Peach znamená 

ocitnout se v mezní situaci smrti „hluboce zakoušet vědomí nebytí či zániku sebe sama jako 

lidské bytosti tváří v tvář hrozící smrti.“202 Úzkost pramení z toho, že myšlenka člověka na 

vlastní nebytí v něm nutně vyvolává hrůzu, ač smrt samotnou ani cokoli „po smrti“ skutečně 

nemůže zažít ani si představit. Tato myšlenka může nakrásně být absurdní, protože je smrt 

nepředstavitelná, jak tvrdí Sartre, ale to ještě neznamená, že v nás nevyvolává úzkost. 

Peach podotýká, že úzkost (Angst) se liší od strachu – strach můžeme mít z nějakého 

konkrétního objektu, přičemž jsme si zdroje svého strachu vědomi. Zdroj své úzkosti naopak 

neznáme, protože jej znát nemůžeme. Je to pocit, který zakoušíme, když si uvědomíme své 

možné nebytí. Podle Peach úzkost u Jasperse patří k existenci a je její součástí. Vnitřně jsme 

si vědomi prázdnoty, kterou nelze zrušit empirickou činností či naplnit obsahem, ať už 

pomocí diskursivníhomyšlení na úrovni všeobecného vědomí, či náboženství.203 (Jaspers sám 

199 Němec, 438
200 Peach, 78
201 Němec, 437
202 Peach, 79, vlastní překlad
203 Peach, 80
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tvrdí, že je velmi nepravděpodobné, že by po smrti trval nějaký další život v kontinuitě s 

vědomím, které máme jakožto žijící.204) 

Z výše řečeného vyplývá, že úzkost a mezní situace smrti se netýkají smrti jako 

takové, události, která v určitou chvíli nastane a zruší naše časové pobývání, ale spíše 

uvědomění si svého budoucího nebytí – není to úzkost ze smrti, ale úzkost ze smrtelnosti. Ke 

své smrtelnosti – vědomí svého budoucího nebytí – musíme zaujmout postoj. Je možné říci, 

že k našemu životu (jakožto pobývání) smrt nepatří, ale nedá se tvrdit, že by k němu nepatřila 

ani smrtelnost. Čelíme pomyšlení na skutečnost, že já, myslící subjekt, který si je sebe vědom, 

„jednou“ nebude. Jako pobývání v trvání si snažíme představit fakt, že už nebudeme trvat. 

Tomuto faktu nerozumíme a narážíme na myšlenku, co bude potom, narážíme na naprosté 

nevědění. Jaspersovými slovy, „...stojím před smrtí bezmocný jako před bodem svého 

pobývání, který působí mé strnutí. ,Zbývá mlčení'.“205

A toto pomyšlení je uvědomění si vlastní smrtelnosti. 

Pro pobývání, vitální pohled na život, je podle Jasperse skutečnost budoucí smrti (či 

smrtelnost) nepřekonatelná. Snažíme se na mezní situaci smrti zapomenout a zaměřit se na 

časové věci, tvrdit, že po smrti život pokračuje nebo mez smrti přetvořit a interpretovat jinak 

– například prohlásíme, že úzkost ze smrti je bezpředmětná či mylná. Únikem před mezní 

situací je i postoj, že smrt se nás netýká, protože když tu jsme, není tu smrt, a když je smrt, 

nejsme my. Jaspers je však přesvědčen, že pozitivistické myšlení úzkost ze smrti není schopno 

odstranit – tato úzkost v nás prostě je a coby pobývání se jí nezbavíme. Další věc, kterou 

Jaspers na tomto postoji kritizuje, je, že redukuje bytí na pouhé nesmyslné pobývání a 

nepřipouští možnost hlubšího vypořádání se se smrtelností.206 

Mezi postoje, které Jaspers takto kritizuje, by bylo možné zařadit i ten Sartrův. Jak 

jsme viděli, Sartre trvá na naprosté nepředstavitelnosti smrti pro bytí pro sebe a její dokonalou 

vnějšnost pro toto bytí. Připouští zároveň, že při pomyšlení na smrt člověk pociťuje úzkost. 

Tuto úzkost považuje ne za úzkost ze smrti samotné, ale z „ukradení“ naší možnosti konat 

druhými lidmi. Viděno prizmatem Jaspersovy teorie Sartre převádí úzkost z nicoty – již si 

podle Sartra nemůžeme představit a ani se jí tedy bát – na strach z vlastního absolutního 

zvěcnění, které částečně zažíváme při každém setkání s druhým. Podle Jasperse se však nicoty 

bát můžeme, ač si ji nejsme schopni představit – či právě proto. 

Sartre říká, jak jsme viděli výše, že smrt si nemůžeme představit, a proto nám z ní 

nemůže být úzko. To, co tradičně považujeme za strach ze smrti – jak ve filosofii, tak v 

204 Němec, 439
205 Němec, 438
206 Němec, 439
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beletrii, je podle nějve skutečnosti neuvědomělý strach ze zvěcnění, z toho, že se nás zmocní 

druzí a zbaví nás naší možnosti interpretovat svět. Podle Jasperse by tato kritika 

pravděpodobně byla pokusem o „správné myšlení“, pokusem vyhnout se mezní situaci smrti, 

který ovšem stejně selhává.

Podle Jasperse je názor, že strach ze smrti je omyl, pouze způsob, jakým se pobývání 

na empirické úrovni snaží změnit smysl smrti jakožto meze – je to tedy jen úhybný manévr, 

stejně jako snaha zastřít si mezní situaci smrti horečnou činností v pobytovém životě. 

Jaspersovými slovy: „Nemůže-li se bezpodmínečná vůle po životě vyhnout mezní situaci 

zapomněním, pak přetváří smysl smrti jakožto meze. Namlouvá si například, že úzkost ze 

smrti je založena na pouhém omylu, jejž lze odstranit správným myšlením.“207 

Sartrův přístup by se dal považovat za navazující na známé epikurejské heslo: Když jsi  

tu ty, není tu tvá smrt; když je tu tvá smrt, nejsi ty – tudíž se tě tvá smrt netýká. Jaspers přesně 

toto heslo a podobný přístup odmítá – tvrdí, že nám sice pomáhá zbavit se živočišné, 

pobytové úzkosti ze smrti, není však schopen „odstranit hrůzu, která se nás zmocní při 

pomyšlení na nebytí“.208 Jaspers tuto myšlenku podává jako skutečnost, fakt, jehož jsme si 

každý sám vědom. Tento rozdíl poukazuje na hlubokou propast mezi Sartrovými a 

Jaspersovými myšlenkovými principy, ze kterých vycházejí. V Sartrově pojetí není – již na 

základě rozdělení bytí na bytí v sobě a bytí pro sebe, které je předbíhajícím se chyběním – pro 

vědomí smrti místo. Jaspers se naopak odvolává na nepopsatelnou vnitřní zkušenost 

vztahující se k nevysvětlitelné a nedokazatelné transcendenci. Toho, co si nedokážeme vůbec 

představit – světa, ve kterém my sami nejsme – se podle Sartra nemůžeme ve skutečnosti bát, 

zatímco pro Jasperse je právě tato nepředstavitelnost zdrojem základní, nepodmíněné a nutné 

úzkosti. Můžeme si všimnout, že přes veškeré rozdíly Sartre i Jaspers uznávají přítomnost 

úzkosti, ač podle každého z nich tato úzkost vychází z jiného zdroje. Úzkost je však koncept, 

který jejich přístupy, ač velice tence, spojuje. 

4.6 Možnost čelit smrti a její význam

Pro Sartra je smrt člověka jeho selháním, které nejde nijak odvrátit – jeho smysl 

převezmou druzí a není možné tomu nijak zabránit či se s tím vyrovnat. Neustále s druhými 

bojujeme a nakonec prohrajeme. 

Podle Jasperse je naopak možné smrti (ne smrti biologické, ale mezní situaci smrti) 

207 Němec, 438
208 Němec, 439
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čelit – ne zbavit se mezní situace, obejít ji či zrušit, ale tváří v tvář její nezměnitelnosti vnitřně 

proměnit sebe sama  a uvědomit si, že jakožto existenci nás časová smrt nezničí. 

Smrt ruší a ničí naše časové vyjevování, naše pobývání. V podstatě třídí náš život na 

to, co je důležité a týká se existence a to, co je pro existenci nepodstatné. Jaspersovými slovy, 

„to, co zůstává tváří v tvář smrti podstatné, je činěno v existování; to, co se ukazuje jako 

chabé, je pouhým 

pobýváním.“209 Dělí náš život na pouhé vyjevování a to, co je jeho obsahem – smrt je tedy 

„potvrzení existence samé“ a „relativizace pouhého pobývání.“210 

V jedné ze svých přednášek Jaspers říká, že je možné zažít „věčnost v okamžiku“ – 

pokud je okamžik existenciálně završen, podílí se na věčnosti, která obklopuje čas. Stává se 

prvkem věčnosti, v níž budoucnost i minulost jsou překročeny – což Jaspers nazývá 

nesmrtelností, protože skutečnost toho, co je tělesné a v čase, je v takovém okamžiku totožná 

s nečasovou idealitou podstatného (Wesenhaft). Jsme tedy smrtelní a pomíjiví jakožto 

pobývání, ale jako existující se zapisujeme v čase jako něco věčného a těmito okamžiky jsme 

nesmrtelní. Jaspers dodává: „Jsme smrtelní, když necítíme lásku, nesmrtelní, když milujeme. 

Jsme smrtelní v nerozhodnosti, nesmrtelní při rozhodnutí. Smrtelní jsme jako fakt přírody – 

když jsme dáni sami sobě ve své svobodě, jsme nesmrtelní.“211 

Přesto, zdůrazňuje, naším pobýváním myšlenka na smrt otřásá. A právě skrze otřesení 

pobýváním přichází ke slovu existence. Když při pomyšlení na nicotu zoufáme, existence je 

„nepřítomná pro sebe samu“, zatímco když se ujistíme existencí, dává se sama sobě.212   

Podle Jasperse je tedy možné smrti čelit, a to statečností – znamená to pojmout smrt 

jako skutečnou hranici, za níž je naprosto nepředstavitelná nicota, něco, co nedovedeme 

pochopit. Ve statečnosti si člověk musí přiznat, že jeho časové pobývání ukončí něco, co 

nedovede žádným způsobem vysvětlit a co nemůže očekávat – musí „radikálně pojmout onu 

nicotu, která zůstává, pokud myslíme na smyslové pobývání.“213 Statečnost tedy znamená, že 

se úzkost v mezní situaci člověk nesnaží zrušit tím, že si představuje jakési pokračování svého 

pobývání (jehož podobu dokonce může ovlivnit za života), že se snaží co nejvíc si svého 

pobývání kvantitativně užít či že si namlouvá, že prožívá falešnou úzkost z něčeho, co se ho 

ve skutečnosti netýká, nýbrž že si přizná, že prožívá úzkost z nicoty svého pobývání. Tento 

209 Němec, 438
210 Němec, 439
211 JASPERS, Karl. Initiation à la méthode philosophique. Traduction L. Jospin. Petite bibliothèque Payot, 

Paris 1994. ISBN 2-228-88742-0. (Dále jen Initiation) 135 (vlastní překlad)
212 Initiation, 135
213 Němec, 440
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moment člověku pak podle Jasperse umožní ujistit se existencí.214 Pochopí, že s ohledem na 

smrt má hodnotu jen to, co samo o sobě stojí nad čaem (ač se nám v čase vyjevuje). Úzkost 

člověk tímto způsobem přemáhá v konkrétních momentech, v „okamžité přítomnosti 

existenciální skutečnosti“ – při uvědomělém nasazování svého života pro něco, čemu člověk 

přisuzuje hodnotu, či při rozhodování se pro něco s ohledem na to, že naše pobývání je 

omezené (což Jaspers nazývá smělostí). Jen ten, kdo nasadil svůj časový život, své pobývání, 

podle Jasperse doopravdy je. Přitom si člověk uvědomuje své bytí, o němž ví pouze jako o 

vyjevujícím se v čase, a zároveň si je jistý svým nečasovým počátkem, o němž nic neví a ani 

vědět nemůže. Existence se tak ujišťuje sama o sobě.215 Můžeme si tedy povšimnout, že ve 

statečnosti čelení mezní situaci je přítomen prvek víry – věříme, že naše bytí má nějaký 

počátek, nějaký smysl. 

Autor zdůrazňuje, že statečnost nezbaví úzkost její strašlivosti pro všechny časy – 

mezi časovostí pobývání a ne-časovostí existence stále v životě člověka zůstává rozpor, který 

přirozeně vyvstává z povahy pobývání a existence. Na momenty statečnosti si můžeme v 

některých chvílích pouze vzpomenout. Připravenost na smrt je pro Jasperse dynamická 

rovnováha mezi statečností a úzkostí. Ani v klidu zbaveném úzkosti není vhodné setrvat, 

protože takový postoj znemožňuje ujišťování se existencí a způsobuje, že člověk svou 

existenci ztrácí. Připravenost na smrt je „stále vydobývána z bolesti“ a je to postoj, ve kterém 

„překonáváme život, aniž bychom jím opovrhovali.“216 Mezní situace smrti (ne smrt jako fakt) 

se neustále proměňuje podle toho, jak k ní  přistupujeme. Přesto však platí, že čím více se 

doopravdy rozhodujeme a uskutečňujeme své možné bytí, tím méně trpíme i ve svém 

časovém životě úzkostí, a čím méně skutečně jsme a chráníme si své pobývání, tím více se 

nás úzkost zmocňuje.217

Ve statečnosti může podle Jasprese i smrt nabýt smysl – přestože fakticky je i podle 

něj přetnutím pobývání, pokud za něco z vlastního rozhodnutí dáme život (přemůžeme úzkost 

ve jménu něčeho, čemu přisuzujeme větší smysl), stane se sama smrt vlastním bytím. Jen v 

takovém případě – když k ní neutíkám z žádného důvodu pramenícího z pobývání, ale jdu k ní 

ve jménu vyššího smyslu – se může smrt stát nikoli přetnutím, ale dovršením, protože získá 

existenciální význam.218

Můžeme tedy říci, že podle Jasperse je smrt zničením a prohrou zbavující náš život 

smyslu pouze v případě, že pomineme existenci a zůstaneme pouhým pobýváním, 

214 Němec, 440
215 Němec, 441
216 Němec, 441
217 Němec, 442
218 Němec, 442
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neuskutečňujeme se. Pokud se však stáváme existencí, přetne smrt pouze něco druhotného, 

pouze pobývání, zatímco existence sama, to, co má skutečný význam, jí zůstane nezasaženo. 

Hrozba smrti je naopak velmi cenná v tom, že se díky ní můžeme ujišťovat existencí, 

uskutečňovat se, a tím se stávat sebou.

V přednášce o smrti to Jaspers shrnuje tak, že člověk má žít nebezpečně a statečně, 

podle nejvyšších nároků, které v dané situaci má – kdyby si člověk byl jistý svou časovou 

nesmrtelností, přišel by o vlastní podstatu. Díky tomu, že musí snášet své nevědění, přichází k 

sobě samému.219 

 Filiz Peach význam smrti a správného způsobu, jak jí čelit, shrnuje tak, že přispívá k 

plnosti a bohatství života („Čelení vlastní smrti a její přijetí do své existence může vést k 

plnému a bohatému zakoušení života.“ 220)

Můžeme učinit závěr, že právě díky uvědomění si vlastní smrtelnosti jakožto pobývání 

je člověk podle Jasperse nucen uvědomovat si a vydobývat své vyšší než vitální a biologické 

možnosti. Bez vědomí smrti bychom žili pouze v empirickém trvání, zaujatí svými 

základními životními funkcemi a aspekty. Skrze vědomí smrti se naopak obracíme ke svému 

potenciálu, který máme jako abstraktně přemýšlející a sebe-vědomá bytost, vykonáváme svou 

možnou lidskost. 

Jaspers v přednášce cituje slova Gottholda E. Lessinga: „Proč nemůžeme smířeně 

čekat na budoucí život, jako očekáváme příští den... Kdyby bylo nějaké náboženství, které by 

učilo, bez možnosti pochybování, o takovém životě, bylo by lepší, kdybychom je 

neposlouchali.“221

219 Initiation, 137
220 Peach, 85 (vlastní překlad)
221 Initiation, 137 (vlastní překlad)
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5. Závěr

5.1 Problém „provizorní nesmrtelnosti“

Z toho, co bylo zatím řečeno, vyplývá, že zde máme dva velmi odlišné náhledy na roli 

smrti v lidském životě: ten první, Sartrův, by se dal shrnout tak, že smrt žádným způsobem 

nepatří do lidského života a nemá na něj žádný vliv, zatímco podle toho druhého, Jaspersova, 

dává člověku uvědomění si své smrti možnosti stát se sebou, existencí, a vymanit se tak z 

pouhého pobývání – vitálního modu života. 

Jak už bylo podotknuto, z prvního pohledu vyplývají jisté nesrovnalosti. Tou 

nejzásadnější je pravděpodobně ta, že Sartrovo bytí pro sebe se nemá o své budoucí smrti jak 

dovědět. Žádnou vnitřní jistotu smrti podle něj nemáme – ba naopak, myšlenka na ni je nám 

zcela cizí. Struktura bytí pro sebe je taková, že vyžaduje neustále nějaké „potom“ – neustále 

se „předbíháme“ a myšlenka jakéhokoli našeho vlastního konce je nepředstavitelná a 

absurdní. Smrt podle Sartra přijde z vnějšku a nesmyslně přetne všechny naše možnosti. Jak 

ale můžeme tušit, že se to skutečně stane? Zatímco podle Heideggera máme apodiktickou 

jistotu vlastní smrti a podle Jasperse o své budoucí smrti víme skrze úzkost, podle Sartra o ní 

nevíme nijak. Vzhledem k tomu, že konec je pro nás – jakožto jednotlivé vědomí – 

nemyslitelný a cizí, není žádný důvod si myslet, že zemřeme. 

Přesvědčení, že zemře, by mohl Sartrův člověk tedy nabýt jedině skrze jiné lidi. Ze 

zkušenosti, že všichni lidé v historii zemřeli, může empiricky vyvodit, že zemře také. Co má 

ale vědomý subjekt, bytí pro sebe, společného s jinými lidmi? Vědomí druhého – někoho, kdo 

není já sám – nevzniká skrze vědění, ale přímo. Druhý je mi dán ve studu. Vyjevuje se mi 

skrze cogito jako jiný subjekt, který se ze mě snaží udělat objekt. Hned zpočátku je dán jako 

protivník či nepřítel a toto nepřátelství nejde žádným způsobem překročit. (Hoy to vyjadřuje 

tak, že sociální vztahy jsou ze své podstaty antagonistické.222) U Jasperse je situace odlišná – 

já i druhý, se kterým jsem v existenciální komunikaci, se navzájem vytváříme a je mezi námi 

existenciální pouto. Sám, bez druhého, není člověk dostatečně sebou. A když druhý zemře, 

smrt pro mne přestává být prázdnou propastí.223 Mohu věřit, že zemřu i já. Ne tak ovšem u 

Sartra – mezi mnou a druhým je nepřekonatelná propast, náš vztah je založený na boji o to, čí 

pohled zvítězí – je to od začátku pro všechny časy vztah kdo s koho. Uvědomit si svou 

budoucí smrt na základě smrti druhého nepřipadá tedy v úvahu. Nemám s druhým kromě boje 

nic společného, nejsem s ním v žádné komunikaci, nic mne tedy neopravňuje – a ani mi 

222 Hoy, 287
223 Philosophie, 437
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nedává pobídku – si myslet, že z toho, že druhý zemřel, se dá jakkoli vyvodit, že zemřu také 

já. 

Ze Sartrovy analýzy vztahu vědomí ke smrti tedy vyplývá, že si musíme až do 

poslední chvíle myslet, že jsme nesmrtelní. Tento závěr však zní velmi neintuitivně a je v 

rozporu s každodenní zkušeností – lidé obecně předpokládají, že zemřou. 

Další věcí je, že Sartre mluví o strachu z druhého a z jeho svobody, která nás 

zpředmětňuje. Strachem reagujeme na uvědomění si, že existuje jiný subjekt, tedy druhý, 

který má možnosti, jež nejsou naše, a může nás překročit. Naše smrt je zároveň trvalým 

převzetím naší svobody a našeho bytí druhými, možnost druhých. Sartre tedy připouští, že z 

této možnosti druhého pociťujeme, ač je nám vnější, strach – či úzkost, jak říká Tirvaudey.

S ohledem na to, co bylo řečeno dříve – že tedy nemáme jistotu své vlastní smrti, se 

však nemáme druhého proč bát. Pocítíme možná strach při setkáním s druhým a uvědomění 

si, že je subjektem, jímž nejsme my, tudíž nám bere naši jedinečnou interpretaci světa a 

zpředmětňuje nás, ale tento strach musí být neopodstatněný – jsem tu já, subjekt, který 

nezemře, protože žádná smrt do mých struktur nepatří, zatímco druhý zemře, protože druzí 

umírají. Mám přece zkušenost s umíráním radikálně jiných druhých, ne se svým vlastním. 

Druhý tedy zemře a pak nebudou jiné než mé možnosti, budu jediným subjektem. 

Stejně jako se podle Sartra nedokážeme vztahovat ke své smrti, protože to by 

znamenalo snažit se dívat na sebe z pohledu druhého, čehož nejsme schopni, neměli bychom 

se moci vztahovat ke skutečnosti, kdy se náš život stane osudem, ustrneme v bytí v sobě a 

vytváření našeho smyslu se zmocní ostatní. Protože to také znamená dívat se na sebe z 

pohledu druhého. Z řečeného vyplývá, že vztahovat se dovedeme jedině ke svým vlastním 

možnostem a interpretování světa, ve kterém jsme jako subjekt. Ani úzkost z druhých by pro 

nás tedy neměla být něčím podstatným. 

Podle Françoise Dastur jsou pouze lidé smrtelníky, protože jsou schopni se vztahovat 

ke své smrti – ostatní živočichové se k ní nevztahují vědomě, tudíž nemají potřebu smrt 

zkoušet uchopovat či ji nějak brát v úvahu.224 V tomto kontextu Sartrův výklad staví člověka 

na roveň se všemi ostatními živočichy, kteří se ke své smrti také nevztahují. Člověk není 

smrtelník a je odsouzen k tomu, aby neustále žil ve víře v „provizorní nesmrtelnost“225, jak se 

Dastur vyjadřuje, jako neustále se předbíhající vitální struktura, která však bude z vnějšku 

přeťata a ukončena – o čemž sama neví.

224 Dastur, 4
225 Dastur, 4
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5.2 Subjekt-objektová rovina a dimenze já

Shrňme si, co činí Jaspersův postoj tak odlišným a co mu umožňuje dojít – oproti 

Sartrovi – k závěru, že smrt do lidského života patří, a naopak v něm má funkci něčeho, co 

pomáhá já se uskutečňovat. Sartrova ontologie začíná tím, že vyděluje bytí vědomí a bytí 

fenoménu, bytí v sobě a bytí pro sebe. Vědomí si vytváří svou esenci – všechny své možnosti. 

Jeho bytí je zdrojem jeho esence a podmínkou všech jeho možností. Vědomí je něco, co si je 

naprosto vědomé sebe sama, tedy v něm nemůže být nic, čeho si vědomo není. Příčinou 

vědomí není nic a vědomí je příčinou vlastního způsobu bytí.226 Z toho vyplývá, že Sartre 

nepřipouští žádný možný základ v člověku, který by si zrovna neuvědomoval. Pokud si 

něčeho v sobě nejsme vědomi, znamená to, že nic takového není – existence (ve smyslu bytí) 

předchází esenci. Jaspers si naopak na začátku klade otázku, jak vědomí v situaci přistupuje k 

bytí, a říká, že bytí se nám jeví jako bytí objektem, bytí o sobě a bytí pro sebe (bytí já). S 

bytím o sobě se setkáváme jen v případě bytí já, nedovedeme je ale uchopit, protože je tak 

přetváříme na bytí objektem. Zároveň jsme si vědomi, že jsme činitelem, který se s ostatním 

setkává – ale ve chvíli, kdy se toto pokusíme uvědomit, uchopujeme jen sebe jako objekt, 

nikoli jako subjekt, a tím opět míjíme sebe o sobě.  Na empirické, objektové úrovni jsme 

pobývání, jakožto bytí sebou jsme ale něco, co překračuje kategorie subjektu a objektu a co 

nejde na úrovni vědomí vůbec uchopit – naše existence je neobjektivní a neempirická. Máme 

v sobě tedy něco, co nejde objektivizovat – je to aktualita, subjektivita, svoboda, činnost 

vycházející z nás. K tomuto zdroji jsme schopni se vztahovat pouze myšlením, v němž je 

zrušena distance vůči sobě samému. Tuto naši neobjektovou existenci nazývá Jaspers 

počátkem a říká, že se o ní nedá vědět, jen se jí ujišťovat – můžeme se aktualitou a 

svobodným jednáním ujišťovat vlastní existencí, a to pak činit předmětem filosofické reflexe. 

Toto ujišťování překračuje jak rozdělení na subjekt a objekt, tak bytí jednotlivce, jak vidíme v 

komunikaci. 

Oproti Sartrovi tedy v sobě podle Jasperse máme základ, který předmětně 

neuchopujeme, protože jej nejsme schopni uchopit jako objekt, tedy jej ani zpředmětnit, 

popsat a pojednávat o něm – předmětné chápání není správný způsob, jakým se k němu 

vztahovat. Tento základ se dá uskutečňovat či naplňovat rozhodováním a komunikací.

Možnost existenciální komunikace a její vliv na jednotlivce – tedy vztah s druhým – je 

další věc, která je na obou pohledech nepřekonatelně odlišná. Zatímco u Sartra v sobě člověk 

jako vědomí nemá nic, čeho si není vědom od počátku, a druhý člověk může jen ohrožovat a 

226 BN, 21 – 22 
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rušit jeho možnosti, u Jasperse naopak druhý člověku otevírá cestu k němu samému tím, že 

dává sám sebe v komunikaci. Existenciální komunikace je interakce mezi dvěma 

neobjektivovatelnými a nenahraditelnými já, činnost probíhající u každého na úrovni 

autenticity jeho bytí sebou, není tedy objektivně popsatelná. Jaspers souhlasí s tím, že může 

docházet k nepřátelskému „boji“ s druhým, ale pouze při komunikaci na rovině imanentního 

bytí, když nedochází k autentické existenciální komunikaci – tato snaha druhého ovládat či 

zvěcnit není esenciální, je to jen jedno z možných stádií vztahu k druhému a také je to 

stadium neautentické. Skutečnou komunikací dosáhneme nejen toho, že budeme aktualizovat 

své niterné možnosti, ale také dojdeme k existenciálnímu momentu, který svou hodnotou stojí 

nad časovým bytím, tudíž ani smrt v čase na něj „nedosáhne“ a nemůže ho zničit. Pokud k 

existenciální komunikaci nedochází, pak podle Jasperse naopak upadáme do nicoty a ztrácíme 

část svého lidství. Druhý nám tedy nejenže naše lidství nebere, ale naopak bez něj není 

možné. 

Jaspers se zmiňuje o tom, že existence i komunikace jsou zároveň závislé na 

transcendenci –  která je rovněž předmětně neuchopitelná. Je to potvrzení a základ existence, 

ke kterému se já může vztahovat – tedy její zdroj, který není možné zpředmětnit. Zde tedy 

mezi Jaspersem a Sartrem opět zeje propast. Podle Sartra je základní ontologickou 

charakteristikou nás jako bytí pro sebe vrženost, tedy to, že žádný základ nemáme, 

vynořujeme se ve světě jako reflexivní entita, která je základem vlastní nicoty a svého 

chybění, ale není základem sebe sama. Kdybychom byli základem sebe sama, museli bychom 

tento základ chápat, protože by nemohl být rozdíl mezi tím, co chápeme, a tím, čím jsme. 

Jsme si ovšem vědomi své kontingence, toho, že jsme nahodilí, že jsme být vůbec nemuseli a 

žádný svůj základ nepojímáme. Zároveň vyvozujeme, že nemůže být nic, co by mohlo být 

základem sebe sama a zakládat tak něco jiného – to, co by bylo základem sebe sama, by se k 

sobě nějak vztahovalo, tudíž by se nicovalo a bylo by to opět pouze bytí pro sebe. Ve 

strukturách bytí v sobě – bytí pro sebe není žádný základ možný. Může být pouze bytí v sobě, 

které nic nezakládá, protože je homogenní a zcela v sobě, a bytí pro sebe, které se může 

jedině nicovat. Sartre doslova říká: „...chápeme-li sebe sama, jevíme se sami sobě jako něco, 

co má rysy neodůvodnitelného faktu“.227 Můžeme si povšimnout, Sartre mluví při popisování 

absence základu o pochopení, což implikuje objekt – základ, kterého bychom si museli být 

vědomi, by pro nás musel být objektem, což mu ovšem zároveň znemožňuje být základem. 

Kdybychom se na to podívali prizmatem Jaspersovy koncepce, mohli bychom říct, že když se 

omezíme na subjekt-objektový model myšlení, skutečně k žádnému základu sebe či 

227 BN, 124
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transcendenci dojít nemůžeme, protože se takovému myšlení vymykají, předcházejí mu a 

nejsou jím postižitelné. 

Rozpor je však ještě základnější – zatímco Sartre považuje to, že nevnímáme žádný 

svůj (ani možný) základ za fakt, Jaspers naopak považuje za fakt to, že si svého možného 

základu jsme vědomi. Rozdíl tedy vzniká už v základních postulátech obou koncepcí. 

Zatímco Sartre se omezuje na rovinu vycházející z pojímání fenoménů a nic jiného 

nepovažuje za reálné, Jaspers tvrdí, že bytí pro nás vyvstává ve zmíněných třech podobách, z 

nichž některé jsou původnější než jevení, při kterém vyvstávají, a tudíž na úrovni 

univerzálního myšlení pro vědomí vůbec nedosažitelné. 

Z toho tedy vychází nemožnost, či možnost smyslu vlastní smrti. Pro Sartra je, jak 

jsme viděli, smrt událost. Je to faktická událost v neurčité časové budoucnosti, která se nás 

netýká, dokud sama nepřijde, a když přijde, neprožijeme ji. Ve své kritice Heideggera Sartre 

hovoří o nemožnosti vztahovat se ke smrti proto, že ji nemůžeme očekávat – nemůžeme 

očekávat smrt jako takovou, protože naše časová struktura bytí pro sebe je nekonečná, a 

nemůžeme očekávat konkrétní smrt, protože přirozeně nikdy nemůžeme vědět, kdy přijde. 

Hoy s tímto pojetím nesouhlasí a říká, že Sartrova kritika míjí svůj cíl, protože Heidegger 

nemluví o smrti jakožto události na konci života, ale o bytí k smrti, které se týká naopak 

intervalu mezi narozením a smrtí – je to tedy naopak fenomén života. Končení se 

heideggerovského pobytu týká jakožto součást života, ne jako pouhý bod na jeho konci.228 

Podobně tomu je u Jasperse – mezní situace smrti a snaha se s ní vypořádat se netýká smrti 

jako zkušenosti či biologického faktu, ale smrtelnosti, tedy vědomí našeho budoucího nebytí. 

O smrti jako faktu u Jasperse se Filiz Peach vyjadřuje stejně jako Sartre – je to „konec 

všech mých možností.“229 Jaspers také potvrzuje, že je protismyslné, aby smrt jako fakt byla 

dovršením něčího života, protože tak se může jedině jevit druhým zvenku, a že je násilným 

přerušením.230 Peach však zároveň popisuje rozdíl mezi strachem (ten máme vždy z něčeho 

známého či představitelného) a úzkostí, kterou pociťujeme právě při pomyšlení na něco, co si 

nemůžeme představit, co nemůže být předmětem pro naše myšlení – máme hrůzu z ničeho.231 

Proto mluví Jaspers o nicotě, o něčem, co nás vždy – slovy výše zmíněné postavy Sartrovy 

povídky – „popadne zezadu“, protože nechápeme, co to znamená. Ze smrti tedy nemůžeme 

mít strach – protože ji nepotkáme – ale je nám z ní úzko, – právě proto. 

Přestože je úzkost ze smrti prvkem pobývání, tedy naší časové přítomnosti na světě, 

228 Hoy, 285 – 286 
229 Peach, 78 (vlastní překlad)
230 Němec, 442 – 443 
231 Peach, 79
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Jaspers o této úzkosti nejdříve mluví v souvislosti se smrtí druhého, se kterým jsme byli v 

existenciální komunikaci – tedy na rovině existence. Svou smrtelnost si nejostřeji uvědomíme 

v otřesu ze smrti blízkého druhého, což u Sartra není možné, protože druhý je neustále jen 

subjekt, který se snažíme pojímat jako objekt. K tomu, aby se pro nás smrt druhého stala 

mezní situací, potřebujeme jinou rovinu, než je rovina subjekt-objektového myšlení. Podobně 

je to se smysluplným čelením mezní situaci vlastní smrti. 

Co se týče vědomí své smrtelnosti, to získáváme u Jasperse prostřednictvím úzkosti, 

což je obava z nepředstavitelného. Podle Sartra bychom ničím takovým – z racionálních 

důvodů – trpět neměli, ale Jaspers trvá na tom, že to je pocit, který zkrátka máme, ač není 

spojen s naší existencí (ba naopak). Jaspers považuje úzkost pobývajícího z budoucí nicoty za 

empirický fakt, který nezpochybňuje. Jako pobývající tuto úzkost přestát nedovedeme – buď 

si smrt zastíráme, měníme její význam jakožto meze, nebo žijeme v zoufalé hrůze z ní. Jako 

existující však smrtelnosti můžeme čelit statečností, čímž naopak aktualizujeme svou 

existenci a oddělujeme čistě pobytové, pomíjející záležitosti od existenciálních, které mají, 

jak věříme, smysl. Smrtelnost nám tedy skrze statečnost umožňuje uvědomit si, čemu jako 

existence přikládáme význam.

Pokud tedy bereme v úvahu bytí jakožto fenomény bytí v sobě a bytí pro sebe a 

pojímáme je na úrovni, která nutně vyděluje subjekt a objekt, dojdeme k tomu, že si smrti 

nemůžeme být nijak vědomi a nemáme důvod se bát, že budeme zpředmětněni druhým. 

Přesto však Sartre o tomto strachu mluví. Na vitální úrovni pobývání, o které mluví Jaspers, 

naopak cítíme ze své budoucí smrti nepřekonatelnou úzkost. Jaspers však také přidává další 

dimenzi bytí, která je pro Sartra nemyslitelná – dimenzi existence a filosofické víry, která je 

nezpředmětnitelná a objektivně neuchopitelná, náš základ, ze kterého vyvěrá naše 

nezpředmětnitelná svoboda, autentické nepodmíněné rozhodování a možnost komunikace s 

druhým. S ohledem na tuto dimenzi je pak možné říct, že smrt – či spíše vědomí naší 

smrtelnosti – nás motivuje k tomu, abychom uznali vitální pobývání jako banální a 

aktualizovali svou autentickou existenci, tedy stávali se víc sebou samým a člověkem. Bez 

této úrovně je smrt skutečně absurditou. 
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