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ÚVOD
Cílem této práce je podat interpretaci dvou odlišných koncepcí obrazu a jeho estetiky z
pera dvou významných

myslitelů

20. století Eugena Finka a Emmanuela Lévinase.

Pokusíme se problém obrazu u obou
některé

její

tradiční

i méně

participace, kultické

umění

tradiční

autorů

zmapovat a rozvést s ohledem na estetiku a

problémy (mimésis, reprezentace,
styčné

aj.) a poukázat také na

neskutečnost

obrazu,

body sjinými autory. Budeme

pak sledovat rozdíly obou koncepcí obrazu na pozadí odlišných ontologických pojetí
Po

stručném nastínění

vědomí

tematického východiska, kterým jsou analýzy obrazu a obrazového

Husserlovou fenomenologií, se

obrazu u obou

světa.

autorů

díky využití a

zaměříme

na posun, k

původním

revizím

němuž

dochází v pojetích

některých impulsů

ontologie

Martina Heideggera.

Jako tematické východisko obou koncepcí jsme
a obrazového

vědomí.

se nacházejí dosti
Některé

Toto téma inicioval

fragmentárně

označili

přirozeně

roztroušeny na

zmínky o obrazu a obrazovém

již sám Husserl. Jeho analýzy obrazu

různých

vědomí

fenomenologii a fenomenologické filozofii, v

fenomenologické analýzy obrazu

např.

nacházíme

Přednáškách

k

v Idejích k

vědomí

v

přednášky

některých

Poněkud systematičtěji

svých

přednáškách

se Husserl

a dále pak v

čisté

vnitřnímu časovému vědomí,

ve druhém díle Logických zkoumání, ireálnost obrazového objektu je
Zkušenosti a soudu apod.

spisů.

místech jeho hlavních

věnoval

občasných

řešena

též ve

problému obrazového

poznámkách. Relevantní

a poznámky byly shrnuty a vyšly ovšem až v roce 1980 (!)jako XXIII. svazek

jeho sebraných

spisů

s podtitulem "Fantazie, obrazové

vědomí,

vzpomínka. K

fenomenologii názorných zpřítomnění. Texty z pozůstalosti 1898-1925." 1 Za jediný
systematičtější příspěvek

nemodifikované husserlovské fenomenologie, který byl do této

1

(Husserliana XXIII. Phantasie, BildbewuBtsein, Errinerung. Zur Phanomenologie der anschaulichen
Vergegenwartigungen. Texte aus dem NachlaB 1898-1925, Haag 1980).
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doby k dispozici, je považována

právě

disertace Eugena Finka, Vergenwartigung und Bild

(Zpřítomnění a obraz, 1930), jíž se chceme zabývat ve druhé kapitole naší práce?

Pokusy o

řešení

problému obrazu a obrazového

vědomí

se u Husserla

cílem objasnit konstituci obrazu jako specifického intencionálního
vědomí

subjektu. Obrazové
Např.

v Idejích k

čisté

ústředních problémů

Ve

modalitách

zmíněném

být podáváno

v transcendentálním
zůstává

vědomí

právě

v

různých

modalitách

primárně

vědomí (např.

určitý

konstituce
eidetický

různých jevů, "odstínění"

av

fantazie, obrazové

epistemologicky,

především

může

v § 99), jimiž jsou např. vnímání,

vědomí

apod. Tato zkoumání jsou

s ohledem na problém našeho poznání

resp. jeho podstaty (eidos). Problém obrazu, jehož relevance pro estetiku se

nabízí, je

řešen

primárně

s ohledem na

ústřední

Husserlovým dílem, což však naprosto nesnižuje hodnotu
či

jako jeden z

způsob

s ohledem na

stejné ve variacích

řeší

díle pak Husserla mj. zajímá, jak totéž eidetické jádro- např. strom-

orientována

báze

vědomí

vědomí.

očekávání, zpřítomnění,

přímo

přitom

problém jevu a podstaty. Analyzuje

vzpomínka,

předmětu,

ve

s

je pak chápáno jako jedna z modalit vědomí.

invariant, invariantní jádro, které
různých

předmětu

fenomenologii a fenomenologické filozofii Husserl

předmětu

intencionálního

dějí především

nástroje

řešení problémů

filozofické otázky kladené

těchto

analýz jako potencionální

estetických. Zastavíme se proto u

několika

hlavních

bodů

Husserlova řešení.

Ve známém § 111 Idejí k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii 3 Husserl
analyzuje problém obrazu a obrazového
smrt a

ďábel".

Rozlišuje

tři

vědomí

typy intencionálních

na

příkladu

objektů

Dtirrerovy

mědirytiny "Rytíř,

spojených s vědomím obrazu. V

Pokusy o systematičtější shrnutí Husserlova pojetí obrazu nalézáme v sekundární literatuře, z níž
odkazujeme především na práci renomovaných znalců Husserlova díla, Iso Kerna, Eduarda Marbacha a
Rudolfa Bernetta (Iso Kern, Eduard Marbach, Rudolf Bernett, Úvod do fenomenologie Edmunda Husserla,
Praha 2005), zjejíchž interpretace částečně vycházíme. Ve snaze podat co nejkomplexnější a
nejsystematičtější přehled jednotlivých problémů jsou v této publikaci vedle hlavních děl zahrnuty právě i
méně známé zdroje Husserlových názorů. (Kern, Marbach, Bernett, Úvod do myšlení Edmunda Husserla,
Praha: OIKOYMENH, 2005). Některé studie se věnují i estetickému aspektu Husserlova pojetí obrazu (viz.
např. Alexander Haardt, Bildbewuf3tsein und asthetische Erfahrung bei Edmund Husserl, in: Intentionalitat,
Werte, Kunst, Praha 1995, jakož i některé další studie z tohoto sborníku. A.Haardt se dokonce pokouší
ukázat na Husserl pojetí jakési styčné body s některými významnými estetickými koncepcemi - speciálně s
ruským formalismem a jeho pojmem ozvláštnění.
2

3

Edmund Husserl, Ideen zur reinen Phenomenologie und phenomenologischen Philosophie I, Hamburg
1992
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řadě

první

se setkáváme s

předmětem, věcí

černých

korelátem normálního vjemu. V
které jsou

rovněž

mědirytiny",

"list

která je intencionálním

linkách listu se nám však zjevují malé figurky,
vědomí, tvoří

objekty, objekty perceptivního

tak jakýsi druhý moment

obrazu. Husserl je nazývá obrazovým objektem (Bildobjekt). Díky podobnosti figurek s
rytířem

obrazově

objektů

"znázorňují",

"z masa a krve" tyto figurky
nějaká

... podává"

spojené s

vědomím

objekt, který Husserl také

reálná postava. Vnímající tedy

nějak mediálně

někde

aspektů

charakterizováno samodaností svého

popisů

mediálních

mědirytiny

list

aktů,

z Idejí k

Husserl vymezuje podstatu
vůči

originárně

vnímání

nazíráme ve

právě případ
předmětu.

(běžné

takovém

bezprostředně

mohlo

řeč,

aktů,

které jsou

vědomí. Běžné

vnímání je

určitý nosič. Zmiňme alespoň

jeden z

fenomenologii a fenomenologické filozofii, kde

"obrazově-symbolické

jako zobrazující

stejně

něco

nebo

signitivně

předmětu:

"U

jiného nebo
zaměřeni

symbolické

představy"

těchto druhů představ

signitivně naznačující něco

na to, nýbrž jsme
označované.

zaměřeni

Ve vjemu není

jako v prosté vzpomínce nebo v prosté fantazii. V

nazírajících aktech nazíráme jisté 'samo' ... tedy není

nazřené

udává jeho mediální

vnímání) od

obrazového

fungující jako

čisté

vědomí

pomocí média fundovaného pojímání na to jiné, zobrazované,
ničem

typy

případě

jiného; jedno máme v poli nazírání, nejsme ale

o

tři

intendovat

Není založeno v médiu, jímž je v

daného (samodaného)

vědomí něco

"v nich" "se

2) obrazový objekt a 3) zobrazený

obrazového

nazírající akty

fundovány - což je

např. zmíněný

může

rytíře,

nazývá obrazovým syžetem (Bildsujet).

bezprostředně

obrazu

věc

obrazu - 1) fyzická

Husserl jako jeden z podstatných
charakter. Rozlišuje

"zobrazují" reálného

fungovat jako 'znak' nebo 'obraz'.

Právě

vědomé

proto se to

nic, pro co by

nazřené

nazývá

bezprostředně nazřeným jako 'samo"'. Intencionální danost obrazu naproti tomu spočívá
4

ve

zprostředkování něčím

médium).

Zprostředkování

jiným

(nosičem,

fyzickým

obrazem se pak liší od

předmětem

zprostředkování

chápaným jako
znakem,

to vztahem podobnosti mezi obrazovým objektem a reálným předmětem
jména mohu

signitivně zpřítomnit člověka,

avšak ne

určité

či signitivně

(např.

a

vyslovením

názorně).

Dostáváme se

konečně

neskutečnost

obrazového objektu a obrazového syžetu. Fenomenologové si všímají

zvláštního

způsobu

k aspektu, který je pro naši práci

bytí,

skutečnosti

těchto

objektů

nesmírně důležitý.

určitá

(u Husserla obecný problém

kvalitativní modifikace, kladení). Obrazový objekt (figurky,
předmětem vědomí,

Je jím

zprostředkující něco

jiného) je

které je v modu neutrality. "Tento zobrazující obrazový objekt nestojí

Cit. dle E.Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii I, Praha: OIKOYMENH, 2004,
s. 89

4
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před

námi ani jako jsoucí, ani jako nejsoucí, ani v žádné jiné

modalitě

kladení; nebo spíše

je vědomý jako jakoby jsoucí (als ob seiende) v neutralitní modifikaci bytí". 5 V neutralitní
předmět,

modifikaci bytí se nachází i obrazový syžet, tj. zobrazený
- "pokud jsme v

čistě

aniž bychom mu

přidělovali pečeť

estetickém postoji a pojímáme zobrazené

právě

opět

na " 'v obraze'

zaměřeni

znázorňované

důležité

jako 'pouhý obraz',
domnělého

bytí nebo nebytí, možného bytí nebo

apod." V estetickém postoji nejsme podle Husserla
jako na objekt, ale

ovšem- a to je

bytí

na obrazový objekt (figurka)

reality,

přesněji

na 'zobrazované'

reality, na rytíře z masa a krve atd." 6 Neutralita zobrazeného objektu je podobná neutralitě
"uzávorkovaného" předmětu ve fenomenologické redukci. 7 Oproti uzávorkování reálné
věci

ve fenomenologické redukci se však tato modifikace neutrality (als ob) liší tím, že jí

nepředchází

předcházet)

(resp. nemusí

objektu), ex post uzávorkovávané,
např.

motiv rozvíjí
intendovaného
Na rozdíl od

běžného

straně

určité

Tento

"nebytí pojímané spolu s bytím

vnímání podle Husserla tedy není obrazové

nejsme

předmětu).

vnímaného

charakteristické pro vědomí obrazu, na což poukážeme níže.

přesvědčeni

nepovažujeme ho za reálný,
druhé

pozitivní kladení (existence

(např. běžného originárně

Eugen Fink poukazující na

předmětu"

neboť

aktem,

předchozí

žádné

skutečný.

odlišuje obrazové

ovšem považujeme za

skutečné

o

Jsme si

vědomí

skutečnost.

vědomí

existenci intendovaného

jasně vědomi

jeho

od zdaje, klamu, tedy od
Obrazové

tzv. "kladoucím"

vědomí,

objektu,

neskutečnosti.

něčeho

přestože

To na

zdánlivého, co

jaksi

skutečnosti

neodpovídá, není chápáno jako klam, iluze.
Neskutečnost

zde být

obrazu je pak pro Husserla dokonce podmínkou estetického postoje. Musí

"vědomý

zpřítomňováno.

vztah"

něčeho

ve vnímání daného k něčemu, co zde není a je

"Pokud není spolu s obrazem dán

nemáme žádný obraz. Tento

vědomý

vědomý

vztah k něčemu zobrazenému,

vztah je však dán oním zvláštním

vědomím

zpřítomnění něčeho, co se nejeví v tom, co se jeví. .. " Estetický postoj podle Husserla
8

nemůže

vzniknou

např. vůči figuríně

v panoptiku, která se tak podobá

skutečné osobě,

že

se "prosazuje vjemové vědomí. Imaginativní pojetí pak odpadá ... " Dochází k určité
9

rozpolcenosti, hry klamu, kdy

vědomí

osciluje mezi obrazovostí a kladením bytí figuríny,

5

tamtéž, s. 227
tamtéž
7
Pojem neutralitní modifikace je objasněn např. v § 109- je to určitá neutralizace každého aktu, tento akt
však neškrtá či neneguje, pouze jej "uzávorkovává".
8
E.Husserl, Husserliana XXIII. Phantasie, Bildbewuf3tsein, Errinerung. Zur Phanomenologie der
anschaulichen Vergegenwartigungen. Texte aus dem Nachlaf3 1898-1925, Haag/Boston/London 1980, s. 31

6

9

Tamtéž, s. 40.

8
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což podle Husserla likviduje estetický postoj. "Zvláštní
nejeví v tom, co se jeví..."
Připomeňme,

nejprve

10

,

vědomí

modality

na

základě

určitý

vytváříme různá

(hyletických) dat - tj. obsah,
různých

modalitách

Husserl

později

některé

rozpory, a to ve

vědomí

vědomí

klasifikace modalit

přesněji charakterizovat.
"přítomnící"

mezi tzv.

11

jimiž jsou

zpřítomňovat

především

nedokáže

Nový vítr do

interpretů

teprve tato

vědomí úspěšně

rozlišovat a

Husserlových

lze ony modality

vyřešit

vědomí,

na rozdíl od

zpřítomňujících

vzpomínka, fantazie apod. Ty jsou

nějakou již proběhlou
12

akt. Opakují

originární impresi.

Zároveň však Husserl nepopírá možnost či

.

určitá

nutnost

něčemu nepřítomnému,

která definuje obraz.

Zpřítomnění,

které je

vědomí

vědomí,

a z hlediska

vnitřního časového vědomí
způsobem

se takto zvláštním

proplétá

vědomím.

naznačili,

analýzy obrazu a obrazového

vědomí

prováděny

jsou u Husserla

s ohledem na hlavní filozofické otázky kladené jeho dílem, což však

nepovažujeme za

překážku. Značný přínos

Husserlových analýz a jejího pojetí obrazu pro

fenomenologickou estetiku podle našeho názoru
zároveň vytvoření

jinými

základě

reálné. Jak jsme zmínili, je to dokonce

modalita odlišná od obrazového

Jak jsme

na jejím

vnitřním časovém vědomí) nějaký předchozí

chápáno Husserlem jako jedna z modalit

s obrazovým

neboť

např. zpřítomnění,

Obraz je na jednu stranu přítomněním

vztahu" k

pojetí, osmyslení, jež mohou být mj.

některých

základě

(tzv. iterativní akty), resp. modifikují

"vědomého

počitkových

Obrazové vědomí je na základě temporální analýzy zahrnuto

akty tzv. "reprodukujícími" (ve

schopnost obrazu

určitých

vnitřním časovém vědomí.

(gegenwartigende) akty

aktů,

(vergenwartigende)

nauky o

vnáší podle

temporální interpretace, na jejímž

základě

jako vzpomínka, obraz apod. Tuto koncepci však

(kolem roku 1909) sám opouští,
prospěch

vývoj. Husserl ve svém díle

koncepce z Logických zkoumání, tj.

koncepce obsah-pojetí (Gehalt-Auffasung), kdy na

pojetími v

co se

tj. obrazové vědomí je podmínkou estetického postoje.

že Husserlovo pojetí obrazu vykazuje

objasňuje různé

vědomí zpřítomnění něčeho,

vědními

velmi jemných

nástrojů,

spočívá především

jako je tomu u Husserla.

otevření

které mohou být využity

disciplínami. Problém intencionality a konstituce

jako báze bezesporu relevantní nejen v

v

zaměření

Zřejmě nejznámější

10

na filozofické

či

právě

předmětů

problému a
estetikou

či

vědomí

je

ve

epistemologické otázky,

aplikace Husserlových analýz

zaměřené

Tamtéž, s. 31.
viz. Marbach, Kern, Bernett, Úvod do myšlení Edmunda Husserla, Praha 2005
11
Stejně jako vnímání je obrazové vědomí přítomnícím aktem, ale přítomnícím aktem tzv. nekladoucím
(reálnou existenci svého objektu).
11

9

na

struktuře

problematiku obrazu z estetického hlediska nacházíme v díle O
budowie obrazu, 1928)

předního

pracích Jeana-Paula Sartra
předmluvě

sám v

východiskům

Podobně

k

obrazu (O

fenomenologického estetika Romana Ingardena a také v

věnovaných

Uměleckému

imaginaci (L'Imaginaire, 1940). Ingarden se (jak

dílu literárnímu

přiznává)

však

některým

bazálním

husserlovského pojetí vzdaluje a vytváří vlastní pojetí obrazu a jeho estetiky.

Sartre svou koncepcí,

především

některých

zavedením

nových

pojmů

hranice

husserlovského pojetí nepochybně také překračuje. 13
nejvěrnějších čisté

Autorem koncepce, která bývá naproti tomu považována za jednu z
Husserlově doktríně,

je

právě

již poukázali, jeho disertace

jeden z námi interpretovaných autorů- Eugen Fink. Jak jsme
Zpřítomnění

a obraz (Vergegenwartigung und Bild, 1930)

14

platí v tomto směru za ojedinělou , nebot' až do vydání zmíněného svazku Husserlových
spisů

badatelům

v roce 1980 sloužila

systematičtější

jako jediný

fenomenologie obrazu. Sám Fink

opakovaně zdůrazňuje,

než

speciálního

pouhým

rozpracováním

že jeho

problému,

zdroj Husserlovy

řešení

zcela

v

ničím

"není
rámci

jiným"

Husserlovy

fenomenologie 15 . Touto Finkovou disertací se budeme zabývat ve druhé kapitole naší práce
určitým

jako první fází jeho reflexí obrazu a též jako
obrazu v první kapitole

věnované

kontra-modelem Lévinasova pojetí

Lévinasovi.

Považujeme-li husserlovskou problematiku obrazu spíše za tematické východisko

či

pozadí

obou námi interpretovaných koncepcí, budeme se v naší práci snažit pochopit
Heideggerovu

ontologii jako

fenomenologická problematika
paradigma

husserlovské

(potenciálně určující
vědomí

určitou

řešena.

fundamentální

bázi,

na

níž je

Heideggerovo tázání po bytí obrací dosavadní

fenomenologie,

která

problém

vědomí

a

fenomenality

i problematiku obrazu) chápe jako problém konstituce

subjektu. Její metoda

spočívá

původně

v uzávorkování bytí tohoto

předmětů

předmětu,

ve

jeho reálné

existence ve fenomenologické redukci, epoché (viz neutralitní modifikace výše),
"uzávorkování generální teze

přirozeného

postoje"- je redukováno

13

skutečné

bytí

předmětu

viz. Encyklopedia ofPhenomenology, heslo lmagination, Dordrecht/Boston/London 1997
viz. tamtéž, heslo Aesthetics
15
viz. Eugen Fink, Vergegenwartigung und Bild, Jahrbuchfiir Philosophie und phenomenologische
Forschung,ročníkXI, s.240 a tamtéž, s. 254
14

10

na jeho bytí coby pouhého
ovšem

děje

předmětu vědomí,

což

nevylučuje

jeho další poznávání, které se

jako reflexe na samotný akt poznávání, tj. reflexe na vztah

(uzávorkovanému)

předmětu.

Z reálného

předmětu

se stává pouhý

převedení

"Heidegger anuloval redukci jako redukci, tj.

vědomí

k tomuto

předmět vědomí.

na realitu subjektivní oblasti.

Heidegger se to snaží obrátit." 16 Heidegger (ve svém základní práci Bytí a čas) zdůrazňuje
naopak nutnost obnovení tázání po bytí samotném, obnovení otázky, která byla v tradici
evropského myšlení zapomenuta. Tato otázka, zprvu možná nezvyklá,
u něj

pokračuje

zkoumáním zvláštního

způsobu

neurčitá či

"nuzná"

bytí jistého privilegovaného jsoucna, jímž

je člověk. Člověk jako jediná bytost na světě má výslovný vztah ke svému bytí, rozumí
mu. Člověka jako pobyt charakterizuje bytí ve světě (in der Welt sein), jistá bytostná
vykloněnost

světa,

do

ekstáze,

nitrosvětskost. Svět

je vždy "již"

člověku nějak otevřen.

Vnímáme to, co je nám již nějak předchůdně bytostně otevřeno. Člověk se nevztahuje
pouze k určitým jsoucnům, ale má vztah k samotnému bytí, které zjevování jsoucen teprve
jaksi

umožňuje.

předchůdný

Z Heideggerova akcentu na bytí vyplývá, že tento ontologický moment je

a teprve zakládající jakékoli

převratnému

fundování problému

vědomí

vědomí, čímž

dochází k naprosto odlišnému a

v ontologické

rovině,

která by

měla

být proto

zkoumána primárně.
Zjevování bytí jsoucna se

děje

jako jeho neskrytost. Heideggerovo chápání pravdy jako

neskrytosti, aletheiá souvisí s onou

předchůdnou otevřeností

všechno jsoucí zjevuje. V eseji O
Kunstwerkes)
Umělecké

základní

označuje

Heidegger

dílo a krása jsou

otevřenosti

odhaleny vždy jen z

umělecké

děním

uměleckého

Patočky

hlediska, je to

klasifikace

věd

podstatě

možná

myšlení, která se

17

právě vyznačuje

porozumění

a

děje.
země,

vždy pro jednotlivou stránku, v

vědu.

17

Podle

něj

je specializující
způsobu

zapomenutím bytí a otázky po bytí. Heideggerovo pojetí
zpochybňuje

klasické

J.Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha 1994, s.ll7

Tamtéž

-------------· ·-·-'

světa

jenom v kontextu tradice západního metafyzického

pravdy jako neskrytosti, aletheiá

16

díla (Der Ursprung des

u Heideggera jednotlivé entity "...jsou

odmítá estetiku jako svébytnou

právě

v níž se

dílo jako místo, kde se tato pravda

ji stém aspektu, v ji sté situaci. S odhalením jde vždy skrytost...".
Heidegger pak v

světlinou,

pravdy jakožto neskrytosti, svárem

a skrytosti. Podle
určitého

původu

bytí,

ll

dělení

na pravdu, dobro a krásu.

Tradiční problémy estetiky, jako např. problém estetického zážitku, Heidegger ve světle

své koncepce nepovažuje za podstatné a odmítá je řešit.

18

Tyto velmi hrubě načrtnuté body Heideggerovy filozofie a jejího přístupu k umění ještě
rozvedeme v souvislosti s Finkem i Lévinasem, jejichž koncepce mají k Heideggerovi
zásadní vztah. Odlišnost obou koncepcí nám bude krystalizovat právě kolem momentu
světla, zjevování, logu, tak jak je řešen u Heideggera, a na pozadí odlišných chápání

"světa" u obou našich autorů. Na heideggerovském základě (problému nitrosvětskosti,

ekstáze) si právě všimneme určitých ontologických odlišností kultického a našeho světa,
pomocí nichž se pokusíme vyvodit některé

kulturně-estetické závěry.

Viz. např. Heideggerův doslov k jeho eseji O původu uměleckého díla- M.Heidegger, Holzwege,
Frankfurt am Main: V.Klostermann, 1980, s. 67.
18
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KAPITOLA I.

LÉVINASOVO POJETÍ OBRAZU. OBRAZ JAKO
ANONYMNÍ EXISTENCE.
Těžiště

filozofické snahy Emmanuela Lévinase (narozen 1905) můžeme

spatřovat

v jeho

orientaci na etiku, v úvahách o Druhém, v kritice totalizujících tendencí evropské
překročení

filozofie, v

ontologie

směrem

k metafyzice.Vyústěním

těchto

snah je

bezpochyby jeho hlavní dílo Totalita a nekonečno (1961). Práce, které Lévinas v tomto
později označuje

kontextu

letech 20. století
ještě před

-můžeme

jako

"přípravné"-

tedy práce vznikající především ve 40.

ovšem považovat za jádro jeho estetiky. V tomto období-

zásadním filozofickým obratem, na němž

mělo

podíl intenzivní studium

Talmudu a také díla Franze Rosenzweiga 19 se Lévinas zaměřuje převážně na své
dosavadní dva hlavní

učitele,

jimiž jsou Edmund Husserl a Martin Heidegger.

Počínaje

disertací Teorie intuice v Husserlově fenomenologii (La theorie de l'intuition dans la
phenomenologie de Husserl) z roku 1930,

několika zveřejněnými články

fenomenologie a podílem na fundovaném

překladu

Lévinas mezi

průkopníky

a

Karteziánských meditací se

zprostředkovatele německé

seznámení s fenomenologií mu vděčil

např.

k tématu

i J.P .Sartre ).

řadí

fenomenologie ve Francii (za
Ačkoliv

religiózní tendence

Lévinasova vrcholného období jsou již v tomto období výrazně přítomny 20 , jeho zájem
spočívá převážně

v detailních zkoumáních na bázi fenomenologie. Jak se pokusíme

ukázat níže, Lévinas se snaží zužitkovat a integrovat

současně

jak Husserlovu tak

(paradigmaticky poměrně odlišnou) Heideggerovu koncepci, podrobuje je originální
revizi a
tomto

doplňuje

směru

je

o zajímavé momenty v nich neobsažené. Pozoruhodným

především

činem

v

práce Od existence k existujícímu (De L'existence a

l'existant) napsaná v roce 1943 v německém zajetí (vydána 1947). V tomto díle
Lévinas na

podkladě

detailních analýz Husserla a Heideggera rozpracovává např.

vlastní pojetí intencionality a vlastní
ontologii.

19

20

21

Tato kritická revize otevírá nová pole otázek a odpovědí také pro estetiku.

nastínění geneze Lévinasovy filozofie viz. např. Tomáš Tatranský, Lévinas a metafyzika, Praha 2003
např. v De l'evasion z roku 1935.

21

Lévinas v předmluvě přisuzuje tomuto souboru esejů pouze přípravný charakter. V předmluvě k
druhému vydání pak zdůrazňuje motivy, které jsme již zmínili jako určující pro etiku jeho vrcholných prací:

13

Na

několika

místech nacházíme velmi významné úvahy o umění, ontologii uměleckého

díla

spočívající

v aplikaci koncepce neutrálního bytí, anonymní existence, "ono je" (il y

a) v estetické oblasti. Ontologii anonymní existence a (z ní vycházející) pojetí obrazu
rozvíjí Lévinas ve studii pro estetiku

rovněž klíčové

- Realita a její stín (Realite et

son obre) vydané v Sartrových Les Temps modernes v roce 1949.
texty se

soustředíme

Především

na tyto dva

v naší interpretaci.

Název Lévinasovy práce De !'existence a L'existant - Od existence k existujícímu

22

naznačuje ústřední problém knihy- vztah bytí a jsoucna23 - tedy tradiční filozofickou

problematiku, zde však

především

s ohledem na její uchopení v ontologii Martina

Heideggera. Pro Lévinase je Heideggerovo rozlišení bytí a jsoucna (Sein und Seiendes)
"tou nejhlubší věcí v Bytí a času" 24 , kterou je třeba respektovat. Bytí a jsoucno, existenci a
existujícího je však možné podle Lévinase nejen rozlišovat, ale
jejich sui generis

oddělení.

Tuto možnost,

či

možnosti se snaží

můžeme dospět
naznačit právě

i k situaci

práce Od

existence k existujícímu? 5
Tematizaci problému anonymní existence, kterou označuje jako "tvrdé jádro" 26 celé knihy,
provádí Lévinas v knize Od existence k existujícímu různými
příkladech

a také v

různých

rovinách, z nichž bychom

intencionální a rovinu ontologickou. Akcent na

způsoby,

chtěli zvláště

různé

momenty

či

na různých

rozlišit rovinu
situace, které Lévinas

spojuje s anonymní existencí, je odlišný v jednotlivých kapitolách, které
napsány jako do
Jedním ze
palčivá

určité

způsobů,

zkušenost

původně

byly

míry samostatné eseje.

jímž se anonymní existence

"bdění",

přihlašuje,

kdy navzdory možnostem

je nespavost. Je to

nemůžeme

spát.

Bdění

určitá

nemá

postavení Dobra mimo (nad) bytí, dialog s Druhým, tvář Druhého aj. Pro podtržení přípravného
charakteru této práce svědčí také Lévinasova precizace některých motivů v souboru přednášek z let
1946/4 7 nazvaných Čas a jiné a snad také vědomí některých aporyjí či nepochopení, které -jak se zdáse v oné předmluvě i v těchto přednáškách snaží Lévinas uvést na pravou míru (Viz např. reakce na
některé námitky Jeana Wahla. Viz. E.Lévinas, Čas ajiné/Le Temps et L'autre, Praha 1997, s.41.
Název českého překladu Existence a ten kdo existuje, či název Existence and exister, který se objevuje
v některých anglických překladech a sekundární literatuře, nevystihuje podle nás přesný význam, jenž značí
nejen dva ontologické pojmy, ale i aspekt pohybu od existence k existujícímu - hypostazi -viz níže.
23
synonymně chápané pojmy existence a existující používá Lévinas "z eufonických důvodů" viz.
tamtéž, s.39
24
tamtéž, s.39
25
Lévinasova ranná práce Od existence k existujícímu představuje velice podstatný posun a výzvu
vzhledem k heideggerovské ontologii. Tento zajímavý filozofický problém jejich vztahu a diferencí zde
-v naší esteticky zaměřené práci- nemůžeme zkoumat. V průběhu naší interpretace však musíme naznačit
některá základní a nejnutnější východiska.

22

26

E.Lévinas, Existence a ten kdo existuje, Praha 1997, s.l O
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předměty-

na rozdíl od vědomí, je odpoutáním od každého obsahu, je to jakési

noci. Není tu ani subjekt (existující) ani objekt, ani
intencionalitě

osobě

ani vnější. Ve

vědomí,

je subjekt schopen tomuto anonymnímu bdění uniknout. Zkušenost bdění je

podobná hemžícím se
skutečnost

vnitřní

"šumění"

bodům,

které nejsou osmysleny. Jedná se o

určitou

"univerzální

ono je" (il y a), které "objímá jak věci, tak vědomí". Slovesem být ve

Lévinas

vyjadřuje dění,

třetí

pohyb, který nemá subjekt ani objekt, je anonymní. Bdící je

spíše jakýmsi objektem než subjektem
existence, není zde existující. Je to

bdění

určité

a v tomto anonymním, temném živlu je

"neosobní, anonymní stravování, jehož bytí

však nelze uhasit, jež šumí v hloubi nicoty samé" 27 . ll y a je "bytím vůbec" 28 . "Bytostná
anonymita. Duch se nesetkává s žádným vnímaným
tomto pojmu- není v žádné korelaci k

nějakému vnitřku.

zaplaveno nocí, je jí plno,

odosobněno,

přivádí

zmizet, k samé

k tomu, co

nemůže

vnějškem. Vnějšek-

pokud trváme na

Samo to, co nazýváme já, je

nocí udušeno. Zmizení všech věcí a zmizení já
skutečnosti

bytí, na němž se

chtě nechtě

podílíme, aniž bychom se chopili iniciativy, anonymně." 29 "Ono je ... přesahuje
interioritu i exterioritu, a dokonce ani nepřipouští, abychom je odlišili." 30 V absenci
jsoucen a subjektu je zde jen určité "silové pole" 31

.

Nočnímu prostoru chybí

perspektiva. "Šelestění" anonymního bytí má až hrůzné konotace. "Hrůza je jaksi pohyb,
který zbaví

vědomí

jeho 'subjektivity' samé." "Být

ono je, protože existence

vědomí

vědomím

znamená být vytažen z

ustavuje subjektivitu, protože

vědomí

je subjektem

existence, to znamená do určité míry pánem bytí, už jménem v anonymitě noci."
Této

palčivé

zkušenosti lze uniknout kladením subjektu,

Z anonymní existence vystupuje subjekt a klade se na

vědomím,

ve

nějakém místě.

32

světě.

Toto kladení

nazývá Lévinas hypostazí.
Neosobní

bdění

je uvržení subjektu do participace, obdobné mystické participaci, kde

se "ztrácí identita členů". Lévinas poukazuje na mystickou participaci primitivních
náboženství a koncepci Lévyho-Bruhla, který na rozdíl
participaci jako hrůzu subjektu před

nějakým

objektem,

např.
hrůzu

od Durkheima nechápe tuto
z posvátného. Tato

mystická participace je ještě "zcela před Zjevením, před světlem" 33 . Identita se ztrácí
tak, že

členové

se "zbavují toho, co

tvoří

jejich substantivitu samu. Participace jednoho

27

Tamtéž, s. 47
Tamtéž, s.48
29
Tamtéž.
Jo Tamtéž.
Jl Tamtéž.
2
J Tamtéž, s.50
JJ Tamtéž.

28

15
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členu

na druhém není sdílením

zbavená každého

členu,

nějakého

atributu, jeden člen je tím druhým. Existence

ovládaná subjektem, který je, ztrácí soukromou povahu a

;vrací se do nerozlišeného pozadí existence jednoho zaplavuje druhého, a

právě

tím

už není existencí jednoho. Rozeznáváme v ní ono je." 34
Hrůza

noci není strachem z nicoty, je to strach z bytí, bezvýchodného, anonymního,

břemena

anonymní existence. Lévinas poukazuje na známou Bergsonovu koncepci

bytí a nicoty z poslední kapitoly jeho Vývoje

tvořivého.

Bergson zde

údajně

zahlédl

zkušenost obdobnou zkušenosti, která vede Lévinase k pojmu il y a. Lévinas na rozdíl od
Bergsona zdůrazňuje, že se nejedná o
vjemů

je spíše

určitá

nějaký

obsah vědomí. Temnota zahlazení všech

"atmosféra přítomnosti". Není to

"atmosféra" 35 , "silové pole"

36

"něco",

ale spíše "bytí-hustota",

.

SVĚT, TOUHA, INTENCIONALITA, DANOST, VĚDOMÍ, "VZTAH"

K EXISTENCI A VZTAH K PŘEDMĚTU, SVOBODA EXISTUJÍCÍHO.

Než

přistoupíme

k Lévinasovým ontologickým resp.

umění zdůrazňujícím

jeho exotický,

mimosvětský

negativně-ontologickým

charakter, je nutné podat zevrubnou

charakteristiku světa, též s ohledem na anonymní existenci a především pro nás
problematiku vnímání, resp.
ve druhé kapitole nazvané

vědomí.

Svět,

analýzám

určující

Lévinas rozvíjí a precizuje motivy z první kapitoly

v níž nejprve dochází revize nic menšího než

34

tamtéž
tamtéž, s.53
36
tamtéž, s.48. Lévinas tematizuje v souvislosti s anonymní existencí vedle nespavosti také určité
postoje, ve kterých- ještě před nástupem reflexe- je možné zažít jistou oddělenost existujícího a existence
-např. únava, lenost, hra. Ke spojení existence a existujícího dochází v souvislosti s aktivitou, činem a
dochází k němu v okamžiku, jakožto určitém zastavení času. Možnost oddělení se ukazuje právě v lenosti,
která je určitou ne vůlí existujícího vzít na sebe s voj i existenci, její břemeno. Podobně únavu Lévinas
neinterpretuje Uako fYziologie, nebo psychologie) jako fYzické vyčerpání nebo svalovou toxikaci - jako
fYzickou únavu, ale analyzuje ji právě z ontologického pohledu jako určitou bytostnou událost, která
nesměřuje k nějakým konkrétním podmínkám, není únavou z něčeho, ale je únavou z existence samé.
Problematika oddělení existence a existujícího pak významně souvisí s časovým aspektem. Okamžik je
momentem pouhého bytí, anonymního bytí, v němž není subjekt, existující. Vztah existence a existujícího
není v podstatě vztahem. "Je vztahem jen analogicky" (tamtéž, s. I S). Vztah podle autora předpokládá
substantiva, tedy členy. Lévinas se to snaží opsat pomocí jazykových struktur slovesa a substantiva či
participia, které se ujímá vlády nad slovesem. V zastavení okamžiku dochází k "čistému aktu", pouhému
slovesu být, v němž se teprve následně klade jsoucí (substantivum) a ujímá se vlády nad- svým- bytím.
Okamžik není možno chápat bez vazby na čin, na událost, potažmo na aktivitu: "Ale můžeme se ptát, zda
toto přilnutí 'jsoucího' k bytí je prostě dáno v okamžiku, zda není provedeno samotným zastavením
okamžiku, zda okamžik není právě událost, kterou se v čistém aktu, v pouhém slovese být, v bytí vůbec
klade nějaké "jsoucí", substantivum, které se ho zmocňuje, zda okamžik není 'polarizací' bytí vůbec".
(tamtéž, s. I S)
35
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J

Iusserlova koncepce intencionality. Lévinas zde

činí

skok od anonymní existence do

světa" (určitý skok či krok "hypostaze" 37 ), když ovšem předznamenává v duchu
'ředchozí

;větem"

38

eseje: "vzít na sebe úsilím okamžik není totéž, co založit vztah mezi já a
Podle Lévinase vzít na sebe okamžik (tj. existenci, zaplést se do ní) znamená

.

1rčitou "čistou

událost". Není zde

věcem, vědomí.

světě"
třeba

39

žádný vztah (existujícího) ke

světu,

vazba k

Nejsou zde žádná substantiva, pouze slovesa. Navázat vztah se

mamená- mít vztah k
~xistuje'

(ještě)

věcem,

být k nim

připoután."

světem

'Jsem z těch, pro které vnější

Theofila Gautiera vyjadřuje celou tu radostnou

chuť

na věci, které

tvoří

svět

bytí na

- Lévinas je zde v opozici vůči Husserlovi, což explicitně pokračuje níže. Je

podívat se jinak na samotné chápání intencionality. Tu není možné chápat "v

netělesném

a neutralizovaném smyslu, ve kterém se vyskytuje ve

středověké

filozofii

a u Husserla, nýbrž v jejím běžném smyslu s ostnem touhy, který jí hýbe". 40 Lévinas zde
popírá či opouští hlavní doktrínu Husserlovy fenomenologie - fenomenologickou redukci,
čili

zrušení generální teze

zdůrazňuje,

žádoucím

že

věci

přirozeného

existují,

předmětem,

zdůrazňuje

A

jejich bytí. V touze je toužícího pohlcen

který je finální, touha je upřímná. Touha po

bytí ve smyslu Heideggera, který chápe

věci

jako

přesné říci,

bytostným možnostem pobytu. "... není

předmětů.

postoje - naivní víry v existenci

"příruční

věci

není starostí o

jsoucna", jako odkazy k

že jíme proto, abychom žili. Jíme,

protože máme hlad. Touha nemá postranní úmysly, které by se podobaly myšlenkám. Je to
dobrá vůle." 41 . Dále bychom podle Lévinase měli ocenit fakt, že heideggerovské
rozumění
nevědomé.

bytí jsoucna, ono "již"- předchůdné

porozumění,

je implicitní,

"... implicitní vědomosti" tohoto typu se nacházejí právě mimo

případně

říši

intence,

světla a vědomí a "hrají svou vlastní úlohu ještě před světem" 42 Danost světa- to, že je

nám dán, nabídnut
v první

řadě

("Svět

je to, co je nám dáno" -Lévinasova definice

světa)-

znamená

světu

zahrnuje

zároveň

jistý odstup od žádoucího: "Touha jakožto vztah ke

odstup mezi mnou a žádoucím, a tudíž
předchází.

Toto místo žádoucího

před

čas přede

mnou, i držení žádoucího, jež touze

touhou a po ní je

skutečnost,

že je dáno. A

skutečnost být dán- to je Svět." 43
37

Problém hypostaze, tj. kladení subjektu popíšeme níže.
Tamtéž, s. 31.
39
Tamtéž, s. 31.
40
Tamtéž, s. 31.
41
Tamtéž, s. 31.
42
tamtéž, s.32. Lévinas posunuje ontologickou problematiku ještě "před" svět, před nitrosvětskost. Do
38

implicitní sféry anonymní existence.
43

Tamtéž, s. 33.

Zajímavá a z hlediska estetiky relevantní zmínka se pak týká setkání s druhým
(člověkem

Druhý

ve

světě, předznamenávající

člověk

věc,

pro nás není

refrén

pozdější

oblečením,

ale svým

Lévinasovy etiky a metafyziky).

formou, se stává

ve

Jinak setkání s druhým je událostí vystupující ze

světa.

Druhý

"předmětem"

formy

činí věci světskými,

světě

ve

oblečením. Oblečení,

svým

oblečení vyřazuje člověka

absence

vyřazuje věc rovněž
paradoxně):

ze

světa.

ze

světa,

ze

člověk

věcí

způsobné společnosti.

světě.

se stává
nahota,

Absence formy

Lévinas dodává (pouze na první pohled poněkud

"Krása- dokonalý tvar- je forma par excellence- a antické sochy nejsou

nikdy opravdu nahé" 44 . Nahé osoby se patří schovat do domů, do noci. Veškerá
komunikace ve

světě

společného. Před

jako

společnosti

bytí na

upřímnost. Odděluje

provádí

například

provádět

se

před tváří

nahotou,

zdůrazňuje

Lévinas

a

děje

nějakého třetího členu, něčeho

kolem

druhého unikáme do

světě, svět

světa.

jako bytostně laické, profánní a intencionalitu

pak tento život ve

světě

od filozofické reflexe

Husserlova fenomenologická redukce a kterou je
přirozeného

jenom po redukci

světa,

skutečně

jakou

možné

postoje, který lze charakterizovat jako laický,

spokojený: "Říkat svět rozhodně nemůžeme ve světě" 45 Lévinas nesouhlasí jak
s Platonem a jeho teorií negativních

požitků,

které

spočívají

v

naplnění nějakého

nedostatku 46 , tak s Heideggerem, který chápe předměty jako jsoucna "k něčemu"
(nefinální
cíle.

příruční

jsoucna, poukazy k bytostným možnostem). Podle Lévinase jsou to

Dům např. nemůžeme

nevyjádří

postihnout definicí jakožto nástroje k bydlení,

unikátní roli domu a domova, chápání

postihnout hodnotu

oděvu

ekonomickou činnost a

vytrhujícího

svět (příklad

člověka

oděvu jakožto

neboť

tato

materiálu nemůže

z ponížení nahoty atd. Touha překračuje

rozkoše). "Dýcháme, abychom dýchali, jíme a

pijeme, abychom se najedli a napili, ... procházíme se, abychom se prošli. To vše není,

abychom žili. To všechno je život. Žít je upřímnost." 47 Poslední sklenička rumu
odsouzence je

stěží

ekonomickou potřebou těla, ale je záchranou jeho lidské

Touha nás vytrhuje z anonymního bytí.

Upřímnost

podkapitoly charakterizována jako lenost
vlastně předcházejí přijetí
předmětům

je váhání

vůči

či

touhy nám nakonec v

existenci, jež se objevuje jako

Tamtéž, s. 33.
Tamtéž, s. 35.
46
Srv. tamtéž, s. 32-33.
47
Tamtéž, s. 36.
45

18

závěru

únava - tedy jako postoj k existenci, které

existence existujícím, Lévinas doslova

44

důstojnosti.

čekající

říká: "Upřímnost vůči

úkol a z níž vystupuje

subjekt, existující, který ho přijme. "48

V druhé podkapitole nazvané

Světlo

Lévinas rozvádí charakteristiku světa a intencionality

v danosti: "To dané nejsme my." 49 A jakoby chtěl navázat na úvahy o "vztahu"
existujícího a existence z první eseje: "Já je (ono dané- pozn.D.S.) drží, ale neníjeho
držením zavaleno, zachovává si
50

intenci od užívání si."
vzdáleností od

protikladu právě

Lévinas znovu

připomíná

"vztah" existujícího k existenci,

nezahrnuje (nezávislé)

členy,

tomuto vztahu existujícího k předmětu
předmět, svět

intencionálního vztahu, kdy

členů

událost a vztah, ale dualita
skutečnosti,

neboť

vztahem,

vůči

odstup a rezervu, která právě odlišuje

Naše existence na světě je spojena s určitým odstupem,

předmětů.

vlastně

který není

vůči předmětu

že existence není

místo, aby byla v odstupu, se ke

světa, regulérně
jistě

je dán: Vztah existence a existujícího "je

tohoto vztahu si

člen

a klade ho do

vypůjčuje

svou vlastní povahu ze

ve vlastním slova smyslu, není substantivum, a že

mně

nemíří

lepí. Já

ke své existenci, je jí uhranuto.

Ač

ji

držíme, ona drží nás". 51 Naproti tomu intencionální vztah k předmětům světa je
pochopitelně
určitou

regulérním "vztahem", vztahem

svobodu vůči

odloženo, jakoby v
přistupujeme,

světu.

členů: "Svět

daný intenci nechává já

To, co je dáno, nám neleží na ramenou, je

úschovně.

Exteriorita věcí vyplývá ze

že k nim musíme

přijít,

že se

předmět

skutečnosti,
čeká

dává, ale

někde

tam,

že k nim

na nás. To je úplný

.
poJem
tvaru. "52

čím

"Tvar, forma je to,

věc

se

ukazuje a stává uchopitelnou. To, co je v ní

může být chápáno, to, co ji podpírá".
Osvětlené předměty člověku,

osvětlené

a

53

existujícímu patří. Je to

určité

vlastnictví, ale "vlastnictví

s prázdnýma rukama". 54 To, že viděné jsoucno chápeme, chápeme se ho jako daného,
chápeme se této danosti, se
interioritou. "Díky
předchází. Přichází

světlu

z

je

děje určitou

korelací tohoto

vnějšku,

předmět, přestože přichází zvenčí

určitého

už pochopeného

vycházejícím z nás, ovládaným naší svobodou."

vnějšku
55

exteriority s vnitřkem, s

už náš v obzoru, který mu

a stává se jakoby

něčím

Zde může nastoupit např. husserlovská

fenomenologie s problematikou smyslu, korelace noesis a noematu apod. Lévinas zde také
48

Tamtéž,
Tamtéž,
50
Tamtéž,
51
Tamtéž,
52
Tamtéž,
53
Tamtéž,
54
Tamtéž,
55
Tamtéž,

49

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

38. Podobně lenost- je postojem váhání vůči existenci.
38.
38.
39.
39.
39.
38
40.
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matizuje problém smyslu jako toho,

"čím

se

něco vnějšího

již upravilo a vztáhlo

vnitřnímu" 56 a připomíná, že tento smysl není redukovatelný pouze na koncept.

1anost, svoboda vůči

předmětu

nám

umožňuje

se odpoutat od (anonymního) bytí a to

římo "uprostřed bytí" 57 . Znamená to únik z anonymní existence. Paradoxně, jakoby
iánlivě nekonzistentně

terý se nám objevil

při

pak říká: "Být na

rozboru únavy a

světě

je toto váhání, tento interval v existování,

přítomnosti.

nonymnímu a osudovému bytí, vztahem

nějakého

Naše existence je odpor

vůči

existujícího k existenci skrze

světlo,

teré zároveň zaplňuje a udržuje meziprostor" 5 8 K ještě větší detailnosti a především k
ústřednímu

pojmu" anonymní existence se Lévinas propracovává v následující eseji

azvané - ne bez narážky

vůči

Heideggerovi - Existence bez

světa.

:XISTENCE BEZ SVĚT A, ANONYMNÍ EXISTENCE A UMĚNÍ, OBRAZ
'ŘEDMĚTU, EXTERIORITA BEZ INTERIORITY, EXOTISMUS UMĚNÍ,
~ISTHETICKÁ VRSTVA A NEZÁVISLOST JEJÍCH SYNTÉZ, AISTHETICKÝ

~IVEL, MATERIALITA, MODERNÍ UMĚNÍ, NABOURÁ V ÁNÍ SOUDRŽNOSTI
IVĚTA.

)alší esej nazvaná Existence bez

světa představuje stěžejní

východisko a jádro

,évinasovy estetiky, pro jehož pochopení jsme v předchozích pasážích
mtologickou

půdu.

nožnost vytržení ze
ako

osvětleného

Jmění

připravili

V první podkapitole nazvané Exotismus Lévinas

nastiňuje

světa

Chápání

a jako exemplární sféru uvádí

prostoru, kde se

(dané, chápané)

předměty

věci

příklad umění.

světa

vztahují k nějakému vnitřku je uměním narušen.

"vyjímá ze

c nějakému subjektu. Základní funkce

světa

umění,

a tím je vytrhuje z příslušnosti

která se nachází v jeho prvotních

Jrojevech spočívá v tom, že poskytuje obraz předmětu, namísto předmětu samého."
Jmění

nebo

umělec

vkládá obraz mezi nás a věc a tím vytrhuje

věc

59

z "perspektivy

;věta". 60 Dochází tak k zásadní změně. Lévinas nevidí stěžejní moment v kompozici
)ředmětů, uspořádání,

v

nějakém

"jak" jsou

předměty

zobrazeny, ale sleduje

"nepřímý

vztah, který s nimi udržujeme" 61 . Jedná se o určitý "exotismus", vyřazení věci mimo

56

Tamtéž, s. 40.
Tamtéž, s. 42.
58
Tamtéž, s. 42.
59
Tamtéž, s. 43.
60
Tamtéž, s. 43.
61
Tamtéž, s.43.
57
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;vět, přičemž se nejedná pouze o "neutralizaci možností jednání" 62 , ale právě o kolaps
~xteriority

a interiority v tom smyslu, že

"'předměty'

vně,

jsou

aniž by se toto

vně

vztahovalo k nějakému 'vnitřku', aniž by byly už přirozeně 'vlastnictvím"'. 63 Věci se tak
prostřednictvím

obrazu, sochy (tj.

předměty

světa),

našeho

pomocí znázornění

"vytrhují z našeho světa". 64
Zobrazený

předmět

se podobá onomu nahému

člověku

tento exotismus se týká i nejrealističtějšího zobrazení,

rovněž

už nám nejsou "dány". Jedná se o jakousi absenci samotných
smyslu popsaném v

předchozí

světa, přičemž

vyvrženému ze

fotografie. Zobrazené

tvarů

věci

(všechny pojmy ve

eseji). "To znamená neproměnění exteriority v interioritu,

které tvary provádějí." 65

věci

Lévinas pak poznamenává, že "tvary a barvy obrazu nezakrývají, nýbrž odkrývají
o sobě, právě proto, že zachovávají jejich exterioritu". 66 Barvy, tvary, zvuky, slova
světě nějaký

mají ve

vztah k

věcem, určitým způsobem

je zakrývají. Ve vnímání, ve

světě "exteriorita se vztahuje k interioritě, ne ní exterioritou věci o sobě". 67 Umění je

mimo

svět

Umění

a- paradoxně- mimo vnímání.

jaksi separuje onu

od tohoto odkazu k

počitkovou

předmětu,

vrstvu obalující
měli

který bychom

předměty

a tuto vrstvu odděluje

teprve chápat jako korelát

určitého

vnímání 68 "Místo aby intence dospěla až k předmětu, zabloudí do počitku samého a
právě

toto

zabloudění

do

počitku,

do aisthesis,

vytváří

estetický

účinek.

Není cestou,

která vede k předmětu, ale překážkou, která od něj vzdaluje." 69 Lévinas pak mluví o
jistém "živlu", aisthetickém elementu. Tento
vztahu k předmětu, k
ustavují

interioritě. "Způsob,

předmět, zároveň

počitkový,

jímž v

aisthetický živel je v

umění

umění

bez

smyslové kvality, které

nevedou k žádnému předmětu a jsou o

sobě,

je událost

počitku jakožto počitku, to znamená estetická událost." 70 Počitky neboli prvky

tohoto asithetického živlu odtržené od

věcí

mohou být -

naznačuje

Lévinas-

strukturovány, spojovány a syntetizovány bez vazby na předměty. Lévinas to
62

Tamtéž,
Tamtéž,
64
Tamtéž,
65
Tamtéž,
66
Tamtéž,
67
Tamtéž,
68
Korelát

s.43.
s.43.
s.43.
s.59.
s.44.
s.44.
vjemu je předmětný. V českém překladu na tomto místě bohužel došlo k záměně a jako 'vjem' je
překládáno i francouzské La sensation (počitek), což uvádíme v naší interpretaci i citátech na pravou
míru.
69
Tamtéž, s.44.
70
Tamtéž, s.44.
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,řipodobňuje hudbě,

zvuku, který ze všech smyslových kvalit nejvýrazněji odtržen od

1bjektivity -tím ovšem také odtržen od každé subjektivity. Lévinas
LUdebnosti

počitku,

malířství

aisthetického. I v

lhostejné vůči syntézám předmětů ve světě".
ytmus, metrum atd., hudebnost

71

a slovesném

umění

hovoří

~řejmé

a vnitřkem, kolapsu

určité

vznikají

básně.

předmětného vědomí,

ztrátě

vztahu mezi

tj.- a to je podstatné a nám již

-události anonymního bytí, jak bylo popsáno v předchozích pasážích.

~stetično

tedy vytvářejí věci o

·ozkládají každý předmět,

"celky"

Ve slovesném projevu jsou to rýmy,

{ozkladem předmětů tedy vzniká nový živel. Dochází tak ke kolapsu,
měj škem

o jakési

sobě,

vyúsťují

nikoli jako předměty vyššího

řádu,

"Počitek

a

ale tím, že

do nového živlu, který je cizí každému rozlišení mezi

vnějškem' a 'vnitřkem' a který se dokonce zpěčuje i kategorii podstatného jména" 72 -

:ili další charakteristika "il y a", "ono je".
Např.

přecházející

Rodinovy sochy

Lévinase tuto živelnou rozbitost
např.

světa,

velké detaily, které zastavují
samostatně.

existovat

děj,

Lévinas však připouští, že v
podstatě

-v

vyjadřují

podle

exotismus. Aisthetickým živlem ve filmu jsou
narušují celek

děje

a umožňují jednotlivostem

Tyto charakteristiky materiality jakožto estetické charakteristiky

se pak týkají jak starého, klasického

naznačeno

v nerozlišené bloky kamene

umění,

určitém

tak umění moderního.

druhu umění interiorita, která se- jak bylo

ztrácí, nemusí být zcela vypuzena,

neboť

exotismus

umění

se

může jevit "jako obal určité interiority". 73 Jedná se o jistou sympatii s "duší" předmětů

nebo s "duší"

umělce.

Touto sympatií se
světa.

Moderní

Je to

umění

umění

určitý svět

autora- Delacroixův, nebo

tohoto typu (tj. starší, potažmo klasické)

znázorněným předmětům

který je literaturou

Victora Huga.

začleňuje

do našeho

naproti tomu chce i tento zbytek sympatie s nějakou

interioritou zlikvidovat. Chce "vyhnat onu duši, které se
odejmou

svět

malířství

podřizují

viditelné tvary,

jejich služebný úděl výrazu. Odtud boj proti

zaujetí

čistou

a prostou hrou barev a linií

předmětu,

určených počitku,

pro který má znázorněná skutečnost cenu sama o sobě, a ne díky duši, jež ji obaluje. "

74

To, co ve starším

umění představovalo určitou

vytrhnout i s kořeny.
Zobrazené

předměty

Např.

71

Tamtéž,
Tamtéž,
73
Tamtéž,
74
Tamtéž,
72

světa

se moderní

v koláži je mezi namalované vložen nějaký

nesmí být v

Je zrušena perspektiva,

soudržnost

rozuměj:

současném malířství

perspektiva

světa.

s.44.
s.45.
s.46.
s.46.
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už ani

Lévinas

umění

snaží

skutečný předmět.

částmi nějakého řádu světa.
hovoří

o "prasklinách", které

Jřetrhávají spojitost světa". 75 "Jednotlivé vystupuje ve své nahotě bytí." 76 Nabourávány

;ou i skutečné

poměry věcí,

proporce, spojitosti

křivek

a

čar,

zrušen je prostor,

orizont. To vše evokuje živel materiality, nepostižitelný jménem, pouze se
1ateriality bytí není objevem
tsností

tvarů,

nějaké

dějící.

"Objev

nové kvality, ale jeho beztvarého hemžení. Za

kterými už se jsoucna vztahují k našemu

'vnitřku'-

hmota je sama

kutecnost ono Je "77
.
v

•

tEALITA A JEJÍ STÍN, LÉVINASOVO POJETÍ OBRAZU, UMĚNÍ A
,DĚLENÍ, KRITIKA A VEŘEJNOST, ROZUMĚNÍ, TEMNOST, OBRAZ,
~ONCEPT, NEUTRALIZACE REÁLNÉHO VZTAHU, HUDEBNOST,

lYTMUS, PASIVITA, NEZAINTERESOVANOST, EXTERIORITA
IUBJEKTU, PARTICIPACE, ZVUK A JEHO ONTOLOGICKÝ VÝZNAM,
•OČITEK, SUBSTITUCE OBRAZU, NETRANSPARENTNOST OBRAZU,

•ODOBNOST, PITORESKNOST, KARIKATURA, ALEGORIE BYTÍ, ZMĚNA
JYTNOSTI OBJEKTU, STÍN REALITY, PŘIVRÁCENÁ STRANA
~EALITY, PRAVDA, INTERVAL, PLASTICITA OBRAZU, ZASTAVENÍ

=ASU, OSUD, POHANSTVÍ, NEODPOVĚDNOST UMĚNÍ, KRITIKA,
NTEGRACE UMĚNÍ DO SVĚTA.

v roce 1948 vydává Emmanuel Lévinas v Le Temps modernes Jeana Paula Sartra článek
~ealita

a její stín, který rozvíjí ontologickou problematiku umění a jeho exotického
přitom důraz

;harakteru. Klade
1epřítomné

na

některé

nové,v probíraném souboru esejů

pojmy, aspekty a konsekvence celé problematiky. V úvodu první kapitoly

1azvané Umění a kritika Lévinas naráží na estetické koncepce charakterizující podstatu
umění

jako sui genesis

sdělení. Umění

je v těchto pojetích výrazem

které je hlubší než běžná percepce. Tuto
schopen

vyjádřit,

dokáže

pravdivěji, reálněji,

vyjádřit báseň

než se sama o

sobě

pomocí

umění

"poznání",

pravdu, kterou není běžný jazyk

nebo obraz, které jsou schopny vyjádřit realitu

prezentuje.

metafyzice sledující pravdu nad realitou.
parazity na

vnitřní

nějakého

Umělečtí

Umění

jakoby se tak podobalo

kritici považovaní

někdy

za

určité

se snaží- až s vědeckou exaktností - zkoumat estetickou událost a

konceptů jasně zpřístupnit

to, co bylo

původně

75

Tamtéž, s.46.
Tamtéž, s.46.
77
Tamtéž, s.47.

76
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v díle temné a nevyjádřitelné.

>proti tiché kontemplaci uměleckého díla, k níž by mělo - z hlediska umělcova - dílo
měřovat, kritik se pouští do debaty o něčem, co se další diskusi a debatě vzpírá.

Jmělecké dílo debatu odmítá. Neznamená konceptuální, jasná, objasňující interpretace

íla jeho zničení? Podle Lévinase je otázkou, zda umělec sděluje nějakou pravdu či nějaké

,oznání. V duchu ontologie anonymní existence se pak ptá, zda se umění nenachází
cela mimo heideggerovské "bytí ve světě, které se kryje s pravdou." Pokud bychom
mění chápali takto, kritiku můžeme ospravedlnit jako nástroj integrace určité

:limosvětské, mimoreálné "nelidskosti" 78 do lidského světa. Lévinas tak navrhuje chápat
lffiění ne jako výraz něčeho reálnějšího než realita sama, nýbrž jako události stojící zcela

nimo realitu, mimo pravdu, poznání, řeč a ostatní fenomény spojené se světem a světlem.
ak je již patrné, celá tato koncepce je také namířena polemicky právě proti samotné
)artrově koncepci angažované literatury a umění. Role umění fungovat ve světě.

>odle Lévinase bychom neměli podceňovat ten moment umělecké tvorby, kdy je
1mělecké dílo dokončeno, kdy je učiněn poslední tah štětcem, dopsáno poslední slovo

t

umělecké dílo je kompletní, dokončené a není možné k němu cokoli dalšího dodat.

'-Jenabízí se k diskusi. Není "začátkem dialogu" . Tuto kompletnost, úplnost můžeme
79

Jodle Lévinase najít i v běžných věcech, nástrojích vyrobených řemeslníky, nebo

Jbchodních či diplomatických činnostech, které- pocházejí-li např. z nějakého v čase

iávno minulého či kulturně odlehlého kontextu- vyjadřují nějaké mimosvětské určení,
umělecké dílo musí mít tuto strukturu úplnosti, dokončenosti, jinak bytostně nemůže

uměleckým dílem být

80

.

Umění takto není nad realitou, kam ho umisťují např. koncepce umění pro umění, ale je

mimo realitu a nijak se v ní neangažuje. Podle Lévinase být úplný a stát mimo svět,

neangažovat se v něm neznamená jít někam nad svět, do říše platónských idejí, které
jsou věčné. Z hlediska času se spíše než o věčnost jedná o přerušení, zastavení času a to
81

tím že jdeme k přivrácené straně věcí a "přivrácené straně času" . Platónské ideje
představují naproti tomu opět určité porozumění, které je ve sféře, o níž se tu jedná,
vyloučené.

Vidíme, že Lévinas drží výrazně pojetí ontologie z Od existence k existujícímu. A
to jak detailních analýz času, okamžiku, přítomnosti, zastavení času, které spojuje s
E.Lévinas, Reality and iťs Shadow, in: Lévinas Reader, Oxford 1989, s. 131
Tamtéž, s. 131
80
Tuto strukturu úplnosti označuje Lévinas jako formální.
81
Tamtéž, s. 131

78

79
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onymní existencí, tak s důrazem na aisthetickou vrstvu

w

"přivrácenou"

světa,

děje světu

nebo "bližší" stranu. Na ní se

označuje

kterou zde

dění,

exotické

zastavení

su, anonymní existence. Tato koncepce je zcela v souladu s Od existence k
istujícímu. "Neleží funkce

umění

v nepochopení? Neposkytuje ho temnota samotným

ým živlem a úplností sui generis, cizí dialektice a životu idejí? Řekneme potom, že
nělec zná a vyjadřuje samotnou temnotu reálného?" táže se Lévinas 82 a zdůrazňuje, že

rchom se měli obecněji otázat "v čem nepravda bytí spočívá".
~finována

srovnáním s pravdou, jako to, co zbylo po

83

"Musí být vždy

porozumění?

Nepopisuje styk s

mným, jakožto zcela nezávislá ontologická událost, kategorie neredukovatelné na
právě

1tegorie poznání?" Lévinas chce
~jaký

"partikulární typ reality."

(presivně: umění

Ldu zjevení"
lpět

84

,

Umění

v umění

zdůraznit,

"kontrastuje s

nevyjadřuje, neosvětluje

věděním"

Lévinas to

je "samotná událost temnoty, nápor noci, invaze

esejů

>eistujícímu se nese další kapitola s názvem Obrazové,

stínů", "nepatří

do

Od existence k

počitkové,

Lévinasovo pojetí obrazu, který, jak ukážeme vychází

nonymní existence. Funkce

umění

opět připomíná

a objekt. Lévinas

spočívá

podle Lévinase

hudební. Zde je

právě

z ontologie

v nahrazení, substituci obrazu

rozdíl obrazu a konceptu, kdy koncept má určitou
světě

chopující sílu. Ve smyslu jeho ontologie, kdy ve
oresponduje exteriorita s interioritou, se jedná

opět

dochází k uchopení smyslu,

o určité narušení tohoto vztahu, této

"orespondence. "Koncept je už objekt uchopený, inteligibilní objekt."
trčité

vyjadřuje

světla, bytí.

v duchu, který rezonuje s Lévinasovým souborem

ačrtnuto

že

85

Pochopení je už

uchopení. Obraz "neutralizuje" tento chápající vztah, neboli konceptualizaci.
zmiňuje

"évinas v této souvislosti dále
trčitou

pojem nezainteresovanosti, který

absenci konceptu, jistou slepotu vůči

němu.

Má zřejmě na mysli

právě

např.

znamená

Kantovo

'ojetí nezainteresované libosti jako určující podmínku estetické kontemplace objektu,
)ezpojmového nazírání
;vobodou naopak
1mělce

předmětu.

zdůrazňuje

sotva zasluhuje

Oproti nezainteresovanosti, která je spoJena se

moc, kterou nad námi obraz má. "Ale nezainteresovanost

toto jméno

1ezainteresovanosti implikují.

neboť vylučuje

Přísně řečeno

také

svobodu, kterou zmínky o

vylučuje

pouta, která předpokládají

svobodu". "Obraz značí vlastnictví, moc nad námi, než naši iniciativu, fundamentální
pasivitu.

Vlastněn,

inspirován,

umělec,

jak říkáme, naslouchá nějaké múze. Obraz je

2

Tamtéž, s. 131
Tamtéž,s.132
s.J Tamtéž, s. 132
85
Tamtéž, s. 13 2
'
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hudební."

O hudebnosti počitku hovořil Lévinas již v Od existence k existujícímu.

86

Hudebnost, resp. zvuk jako smyslová sféra má v jeho ontologii

důležité

místo. Ostatních

smyslové kvality -jako barvy, tvary, slova - jsou těsněji svázány s objekty, objektivní
substancí. Zvuk se jakoby odtrhuje od předmětu,
odděluje

se od

Připomeňme,

přerušuje

s ním vztah, vznáší se,

něj.

že zvuk pak hraje zajisté

filozofii presentované v

Totalitě

a

klíčovou

nekonečnu,

jakožto jediné netotalizující smyslové medium.

roli i ve vrcholné

Lévinasově

etické

kde Lévinas poukazuje na zvuk a sluch
Vidění, stejně

schopny pojmout, uchopit a totalizovat jiné. Ovšem

právě

jako slovo, pojem, jsou

skrze sluch a zvuk je možné

vstoupit do dialogu s Druhým, aniž by došlo k nějakému totalizujícímu zahrnutí Druhého,
ať již na bázi moci, nebo na bázi poznání.

hovoří

Lévinas dále

o rytmu, kterým

pojetí však neznamená
rytmus
realitě

je

básně,

uplatňuje umění

nad námi moc. Rytmus v jeho

formální prvek struktury

uměleckého

díla - jako

přesněji-

náš souhlas

"participací". Rytmus znamená "ani ne tak vnitřní zákon poetického

způsob,

např.

ale v tomto pojetí vyznívá spíš ontologicky. Neangažováním se v

je schopen se "uložit se na nás bez našeho souhlasu", nebo

určitou

spíše

nějaký

87

jak na nás poetický

druhém jako slabiky verše, ale

řád působí, uzavřené

činí

řádu

jako

celky jejichž části volají jeden po

tak jenom, nakolik se samy na nás ukládají (se nám

vnucují), když se samy disangažují z reality. Ale ukládají se na nás bez toho, že bychom
je přijímali ... Vstupují do nás tím, že my vstupujeme do nich. Rytmus reprezentuje
unikátní situaci, kde

86

87

nemůžeme

mluvit o souhlasu,

přijetí, iniciativě,

nebo

svobodě,

Tamtéž, s. 132
Zajímavé srovnání klasifikace smyslů u Lévinase a Hegela podává Jacques Derrida ve svém spisu Násilí

a metafyzika,
poukazuje na

věnovaném

některé

Lévinasovi. (Jacques Derrida, Násilí a metafyzika, Praha 2002, s.47-49). Derrida

odlišnosti Lévinasova a Hegelova chápání jednotlivých

smyslů.

Hegel sleduje

smysly z hlediska "žádostivosti" a zrak považuje za první teoretický smysl, který- na rozdíl od
chuti-

svůj předmět

viděním

se

nemění

"nestravuje", nechává ho

substance

Lévinase je veškeré

vidění

nepřevádí

předmětu (čicháním

či

trvat,

předmět

je

nedotčen viděním

a chutnáním musí docházet k rozkladu

(veškerá teoría) násilím na

Jiného. Intencionalita, pohled
netotalizuje,

svobodně

předmětu,

jeho totalizací.

Vidění

různé

čichu či

a žádostivostí,

předmětů).

Pro

nerespektuje alteritu

teoría je totalitou. Pouze zvuk (u Hegela druhý teoretický smysl) nestravuje,

Jiné na stejné.
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otože subjekt je chycen a unášen jím pryč. Subjekt je částí svojí vlastní reprezentace." 88
a tuto participaci, pasivitu, uhranutí, tomuto "okouzlení", "zaklínání"
'likovat formy
e o určité
~jakého

vědomí,

umění

nelze

což odpovídá chápání anonymního bytí, nejedná se o vědomí,

"bdění". Zároveň

však trvá Lévinasovo odmítání chápání této situace jako

modu nevědomí. Tím

může zřejmě

narážet na nejrůznější psychologické a

;ychoanalytické koncepce. V Od existence k existujícímu tento problém
dění

ymezuje a zde vyvrací pojetí

participace jako

určitého nevědomí.
nějakém

a to, že "celá situace a všechny její artikulace jsou v

důrazně

Zde poukazuje

temném

světle

řítomny" 89 Vědomí je zcela paralyzováno v této situaci. Jednání je zcela automatické.
cela absorbováno jako v tanci nebo v
mysl u

potlačit

"Naslouchat hudbě, to znamená v

určitém

tanec nebo stepování." "Spíše než o nezainteresovanosti by bylo

řiměřenější hovořit o zájmu."

inter-esse", být mezi. V tomto
.echápané však

chůzi.

90

Zájem, interes (participace) by měl být chápán jako

případě

samozřejmě nějak

ak, že subjekt je vlastně

věcí

se podle Lévinase jedná o

určité

bytí mezi věcmi,

heideggerovsky, ve smyslu extáze, bytí ve
věcmi.

mezi

světě,

Jedná se spíše o jakýsi imaginární snový

)ubjekt "je mezi věcmi jako věc, jako část představení".

91

ale
svět.

Subjekt "je exteriorní sám

obě". 92

l:'ato Lévinasova charakteristika neznamená

samozřejmě

l:'otiž vidění mojí vnější podoby zobrazené v

uměleckém

'-Jeznamená to
~ubjekt

vidět (vědomě)

"je exteriorní sám

exterioritu pouze intencionální.

svou exteriorní podobu ve

sobě,

díle, jakoby v zrcadle.
formě

intencionálního objektu.

ne exterioritou, která je exterioritou těla, když bolest

Tá-jednajícího je bolestí Já-diváka, a ne skrz soucit. Zde máme opravdu nějakou
~xterioritu vnitřku".

93

Lévinas rytmus potom chápe jako "obecnou estetickou kategorii". Tím, že rytmus
"hudební prvek realizuje čistou dekonceptualizaci reality"
hudební oblasti kategorii, kterou bychom
všech

smyslů

"zvuk je kvalitou nejvíce

níž emanuje není vepsán v jeho
příslušnosti

k

nějakému

měli

objektu je v jeho

,

Zní

88

Tamtéž, s. 132
Tamtéž, s. 133
90
Tamtéž, s. 133
91
Tamtéž, s. 133
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Tamtéž, s. 133
93
Tamtéž, s. 133.
94
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umělecké

druhy. Ze

od objektu. Jeho vztah ze substancí z

neosobně.

kvalitě

či

činí z pojmu s původem v

vztáhnout i na ostatní

oddělenou

kvalitě.

94

Dokonce jeho témbr, stopa jeho

skrytá, a neudržuje strukturu relace".

~ estetického hlediska se potom hudebnost týká každého obrazu a charakterizuje

men obraz jako "nezávislost na kategorii substance, kterou analýza našeho textu
>řipisuje

čistému počitku ještě nekonvertovaného do vjemu (počitek je nějaké

ldjektivum)". 95 "Počitek není nějakým residuem percepce", ale podle Lévinase funguje

>rávě jako "moc, kterou nějaký obraz nad námi má, funkce rytmu."

96

Estetický element

e počitek. Hudebně se nás tak může dotýkat celý svět. Celý svět se může stát obrazem.
~évinas opět připomíná, že klasické umění- byť se jeví dík representování nějakých

>ředmětů jako konformní ke světu- ontologicky stejně funguje jako obraz, tj. že "převádí

Jbjekt v non-objekt", mění samotnou ontologickou podstatu zobrazeného, neboť se

Jřesunuje do sféry, kde "styk s realitou je rytmus".

97

v další kapitole Reality a jejího stínu Obraz a podobnost Lévinas nejprve naráží na

'enomenologické pojetí obrazu, jako průhledného okna do obrazového světa, "který

·eprezentuje a míří na nějaký objekt" 98 , odkazuje přitom na Sartrovu práci L'Imaginaire.

\Ja těchto pojetích Lévinas zdůrazňuje roli imaginace, jež modifikuje a neutralizuje

Johled na objekt, který se jeví jako nereálný, uzávorkovaný atd. Táže se však, zda o

11ereálnosti objektu lze

říci něco

víc.

Obraz se liší od symbolu, znaku nebo od slova a liší se podobností, což předpokládá "že

myšlenka se zastaví na samotném obrazu". 99 Obraz je neprůhledný, zatímco znak "...je
čistou transparencí, nikdy neplatí sám za sebe". Podobnost jako vlastnost obrazu není

"výsledkem nějakého porovnání obrazu a originálu, ale je samotným pohybem, který
plodí obraz" . 100 Obraz je určitým zdvojením reality. Každá věc se nějak jeví a toto jevení,
obraz je jejím zdvojením, stínem. "Realita by pak nebyla jenom tím, čím je, co je v pravdě
odkryto, ale byla by také svým zdvojením, svým stínem, svým obrazem."
"Bytí není jenom samo sebou, uniká samo sobě"

101

říká Lévinas. "Je zde např. nějaká

osoba, která je tím, čím je; ale tento člověk nás nenechá zapomenout, neabsorbuje,
nepřikryje zcela objekty, které drží a způsob, jímž je drží, svá gesta, údy, pohled,

myšlenku, kůži, které unikají zpod identity její substance, která jako roztržený pytel
není schopná je pojmout." "Tak osoba nese na své tváři bok po boku svého bytí, se
Tamtéž, s. 134. Lévinas si je vědom toho, že počitek je např. empirickou psychologií určitým hraničním
případem, čistě hypotetickou daností.
96
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kterým se

shoduje, svou vlastní karikaturu, svoji malebnost pitoresknost."
či

malebnosti

můžeme

pitoresknosti (jak ji

také

překládat),

102

Pojem

souvisí s obrazem,

jevením v ontologickém smyslu právě popsaném, dostává v této formulaci 103 přídech
jakési směšnosti, což Lévinas v další větě upřesňuje, tím, že ztotožňuje pitoresknost s
"karikaturou". "To pitoreskní je vždy do určité míry karikatura". 104
"Zde je

běžná,

každodenní věc, dokonale přizpůsobená do ruky, která je na ní zvyklá, ale

její kvality, barva, forma a
'starý

oděv'

umístění současně zůstávají

duše, která se stáhla z této

věci,

to ta věc. Potom zde musí být dualita v této
čím

je a je cizincem sama

říkat,

že

věc

podobnost."

sobě,

jako zátiší. A
osobě,

v této

a je zde vztah mezi

přece
věci,

105

těmito dvěma

momenty. Budeme

věcí

a jejím obrazem je

Lévinasovi vzniká jakási bytostná dualita či simultaneita, rozdvojenost,
předmětu,

mezi

věcí

zvláštní formulace, jejíž radikalitu
hovoří

všechno toto je osoba a je

dualita v jejím bytí. Je tím,

je sama a je svým obrazem. A že tento vztah mezi

dvojakost v bytí

Lévinas

jakoby byly za svým bytím, jako

o tom, že

věc

a jejím jevem, jejím obrazem.

můžeme

Všimněme

si

brát jak doslova, tak jako pouhou rétoriku.

"je" svým obrazem. Jak ukážeme níže, tyto formulace

nejsou náhodné, ani pouhou efektní rétorikou, ale mají zvláštní ontologický význam též v
kontextu teoretického vědomí a totality. Budeme o nich proto ještě detailně uvažovat. 106

Mezi

věcí

a jejím obrazem existuje podle Lévinase vztah. Tímto vztahem je podobnost.

Lévinas to ilustruje na

příkladu

alegorie.

Zvířata,

která představují lidi s jejich

charaktery neslouží jenom jako symboly "skrz" které vidíme lidi, jejich charaktery. Tato
"zvířata zastavují a naplňují myšlení" . 107 Alegorie není pomocníkem pro zkonkrétňování

abstraktního myšlení, pro popularizaci idejí, ale prezentuje to, co je zdvojením
objektu, jeho jevovou stranu. "Alegorie také reprezentuje, co v objektu samotném se
samo zdvojuje. Obraz je, můžeme říci, alegorií bytí."

108

Jak jsme již zmínili, Lévinas ve své koncepci bezpochyby naráží na ontologii
Heideggerovu a jeho pojetí pravdy jako neskrytosti (aletheiá), která je
prezentována

např.

v

Původu uměleckého

díla. Oproti zjevování, sváru

102
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výrazně
světa

a

země

představuje

Lévinasovo pojetí

něco

mimo jakékoli zjevování, jevení,

světlo

a pravdu,

což je refrén celé jeho tematizace anonymní existence.
čím

K pojmu pravda odkazuje i citát: "Bytí je tím,

je, tím,

čím

se jeví ve své

pravdě

a

zároveň se podobá samo sobě, je svým vlastním obrazem." I0 Vědomí obrazu je
9

"vědomím absence objektu." IIO Lévinas právě zde naráží na zmíněné fenomenologické
zdůrazňující

koncepce
"změnu

neutralitu,

neskutečnost,

uzávorkování zobrazeného, ale jedná se o

samotného bytí objektu, kde jeho esenciální formy se jeví jako

nějaký oděv,

který

ho opouští, když se stahuje". III "Vědomí reprezentace spočívá v poznatku, že objekt zde
není." II2
Obraz je neprostupný, intence jím neprochází k nějakému objektu. Malba samotná má
určitou hustotu, neprostupnostll3, objektem se tak stávají takové prvky, jako jsou barevné

body, jejich různé shluky, masy mramoru či bronzu, které se nedožadují, aby
reprezentovaly nějakou jinou realitu, nýbrž naopak "svou přítomností trvají na absenci
objektu". II 4 Tyto elementy zaujímají místo objektu, "aby značily jeho odstranění, jako
kdyby reprezentovaný objekt

zemřel,

byl degradován, byl disinkamován ve svém vlastním

odrazu." IIS Obraz je "symbolem naruby", nesměřuje "za danou realitu, ale určitým
způsobem

na její přivrácenou stranu."

Umělec

jdoucí takto za realitu se nachází v jakémsi

světě, který "předchází ... světu stvoření" _II 6

Lévinasem rozvíjená idea obrazu jako stínu sahá až ke
samotnou přivrácenou,
své

přivrácené straně

nemá nic
Ještě

společného

vněmovou

stranou

a myšlence. Je-li tento

svět

pak podle Lévinase celá realita nese na

svoji alegorii, karikaturu (a jak

poněkolikáté připomíná

-která

se zjevováním, resp. zjevováním pravdy).

jeden zajímavý citát: "Ve využívání

tuto alegorii."

věcí,

světlu

Umění

tak alegorii

obrazů umění

určitým způsobem

nejenom reflektuje, ale

"uvádí do

světa.

způsobuje

Jako pravda se

uskutečňuje v kognici/vědění".II 7 Simultánně s ideou a duší, pravdou bytí, tedy jeho

odhalením se jako "jiná možnost bytí" vyskytuje simultaneita "bytí a jeho reflexe".
Absolutní je přístupno jak rozumu,

světlu,

tak je

109

zároveň

schopno se vydat jakési "erozi",

Tamtéž, s. 135.
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nepravdě, temnotě

světlo,

m1mo

která je ovšem právě samotným smyslovým (v

duchu Od existence k existujícímu bychom řekli aisthetickým) charakterem věcí,
Smyslovou, jevovou složkou. Lévinas
skutečnost

v

řádu

nechce mít nic
pravého

světa

jevu také není

bytí, ale je mimo

společného

opět zdůrazňuje,

řád

že nepravda není

nějaká

bytí, mimo pravdu. Lévinasovo pojetí také

s Platonovým chápáním smyslového

světa jako

idejí. Je to zcela mimo toto chápání. Podobnost jako vztah
nějakou

reflexe

věci

a jejího

participací na ideji.

Lévinas považuje smyslový,
určitým způsobem

světa.

počitkový

charakter reality, její

přivrácenou

stranu za

simultánní s jevením a pravdou. Každá věc, "celá realita nese na své

tváři svoji vlastní alegorii, která je mimo její zjevení a její pravdu" 118 Lévinas
zdůrazňuje určitou

simultaneitu reality, tedy bytí a karikatury na jejím povrchu, její

reflexe, odrazu, stínu. Z tohoto ontologického hlediska ztrácí smysl
umění

napodobuje

přírodu či příroda

umění.

napodobuje

např.

diskuse zda

"Podobnost není

nějaká

participace jsoucna na ideji smyslové je jsoucnem natolik, nakolik se podobí samo
sobě,

nakolik mimo své triumfální dílo bytí -vrhá stín, vyzařuje onu temnou a

prchavou esenci, onen přízrak esence, která nemůže být identifikována s esencí
zjevovanou v pravdě" 119 Obraz se neliší od znaku, či symbolu svou podobností, ale
tato podobnost funguje jako neutralizace kladení

předmětu.

V podkapitole nazvané Interval rozvíjí Lévinas úvahy v duchu Od existence k
existujícímu, když obraz jakožto karikaturu, alegorii, pitoresknost ontologicky
charakterizuje (situuje) jako trhlinu v bytí. V Od existence k existujícímu se Lévinas
nesnaží chápat bytí a nicotu v představě

určitého

modelu bytí jako ostrova, do

něhož

ze

všech stran bije oceán nicoty, ale spíše nicoty jako přerušení, intervalu podobného spánku,
kdy vychází z Bergsonova chápání nicoty z poslední kapitoly jeho Vývoje
Jedná se o určité "škvíry", "trhliny"
Tzv. klasické

umění

světa

a bytí.

se podle Lévinase snaží zakrýt onu karikaturu bytí. Krása chce

skrýt a absorbovat tuto karikaturu, tento stín, což se jí
dokonalém
"stupiditě

(řekli

idolu"

bychom též
či

tvořivého.

věrném,

nemůže

nikdy zcela podařit a v

realistickém) obrazu se projeví a sice v určité

modly, o němž víme, že je klamem, zdáním. Klasický obraz má pro

Lévinase tento charakter, který hodnotí s přídechem starozákonního obrazoborectví.
Každý obraz, potažmo každé
plastické a je zastavením
118
119

umělecké

času.

dílo je podle Lévinase v podstatě sochou, je

Toto zastavení

Tamtéž,s.l36.
Tamtéž, s. 137.
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času

je určitým jedním okamžikem, v

němž

nenastává budoucnost. Má jakési

knihovně.

trvání artefaktu v muzeu nebo knihy v
Laokoont bude

věčně

díle nikdy nestane

sevření hadů,

v

přítomností.

quasi-věčné

trvání. Není tím

míněno nějaké

Okamžik v díle bude trvat

Mona-Lisa se bude

věčně

věčně,

smát. Budoucnost se v

"Jako kdyby realita se stáhla z její vlastní reality a nechala

ji bezmocnou." 120 Okamžik není schopen cokoli přijmout, je anonymní a neosobní.
Není ale

věčností. "Umělec

sama sebe, karikatura bytí."

dal soše bezživotný život.
121

život, který není pánem

Takovou karikaturouje vskutku každý obraz a každý

obraz vedle komického má v
Můžeme opět říci,

Směšný

sobě

cosi tragického.

že Lévinasovy charakteristiky rozvíjejí definice anonymní existence z

Od existence k existujícímu. Tuto zastavenou, ztuhlou přítomnost spojuje Lévinas s
němž

osudem, ale s takovým osudem, v
univerzální nutnosti,
a nutností

člověk

simultaneitě,

dochází k určité

simultaneitě

svobody a

která má tragické rysy. Konflikt, rozpor mezi svobodou

poznává, reflektuje, když situace pomine a stane se minulostí. V

zastavení okamžiku však žádná budoucnost
ztuhlá. Jedná se o

určitý

nepřichází

noční můru.

sen nebo

a možnost svobody je zmrzlá,
uvězněná

Reprezentovaná jsoucna jsou

ve

svém osudu.
Časová fixovanost se netýká jen sochy, ale i ostatních uměleckých druhů- hudby,

literatury, divadla, filmu ... Zvláštní charakter fixovanosti
samotnou temporalizaci a naraci,

právě

podobnost, skrze ono zastavení se
pojmu, který

může

může

dít vyprávění. Lévinas

být také chápán jako trvalý

uměleckém

díle

v tom, že "celé soubory
popsány mezi
přešla

uzavřeno

faktů

či

zdůrazňuje,

fixovaný, oproti

umožňuje

122

obrazu

Jsoucno pojaté jako stín nebo

jakoby byly imobilizovány a formují
momenty, v prostoru

Umělec přirozeně

že věčnost

quasi-věčnosti

jako vězeň. V novele dochází k

dvěma dobře určitelnými

jako skrz tunel."

podle Lévinase

díky onomu existenciálnímu zdvojení skrze

"otevírá realitu našim silám, pravdě, otevírá dialektiku."
odraz je v

času

určité

nějaké

času,

v

kompletnosti

série. Jsou

němž

existence

vybírá "fakta a rysy, které jsou fixovány v rytmu,

a transformuje čas do obrazů." 123 Např. na Dostojevském pro nás nejsou pozoruhodné
jeho religiózní, metafyzické, psychologické aspekty "ale několik
obrazů: dům zločinu

s jeho

schodištěm

silueta v Bratrech Karamazových."

124

a jeho dvornikem ve

profilů děvčat,

Zločinu

pár

a trestu, Grušenkova

Psychologický novelista nevidí své postavy

120
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zvenku jako

nějaký

behavioristický psycholog, ale sám na nich participuje ve smyslu

rytmu nebo snu, tak jak bylo popsáno výše. 125 Poslední kapitola Reality a jejího stínu je
pak

věnována

možnosti, resp.

pochopení a výkladu a shrnuje
především
Umění

určité

nemožnosti integrace

některé

umění

světa,

do

tím, že "zavádí smrt každého okamžiku do bytí"

umění

vytváří

světla

namířené opět

implikace Lévinasova pojetí

polemicky proti Sartrovi jako exemplárnímu zastánci

do

a

angažovaného.

zvláštní hodnotu.

Kvalita zastaveného okamžiku není kvalitou jakéhosi "živoucího" okamžiku, který vede
k šťastnému a "spasenému" životu ve

světě.

"Tato smutná hodnota je

určitě

krásou

moderního umění, v opozici ke šťastné kráse klasického umění." 126 Umění jako událost
stínu a temnoty

přináší

do

světa

odpovědnosti

angažovanosti a

úniku. Jeho neresponzibilita okouzluje a to tak, že zmrazuje.
nějaký

moment osudu a

"Vytvářet

nebo ocenit

obraz již neznamená pochopení. Je to vzdání se úsilí vědy, filozofie a

činu.

Nemluvit, nereflektovat, obdivovat v tichu a míru. Takové jsou rady moudrosti
uspokojené krásným."

127

Jedná se o určitou magii, druhdy odsuzovanou, v umění

tolerovanou. "Jakoby všechno reálné mohlo končit v písních". 128 Není to
nezainteresovanost

kontemplace, ale

neodpovědnost,

která může být někdy

hodnocena jako egoistická, soukromá rozkoš. Kritika se snaží uchopit temný
umění

a interpretovat ho, integrovat nelidský

mysli. Reflexe

umělcovy

převést

díla do lidského

dílo do inteligibilního

umění,

kterou Lévinas

světa, světa

uchopený tímto živlem, není svým vlastním pánem,
náznacích, zatímco kritik se
Lévinas pak uzavírá
vykonávat funkci

světa

pochopení,

techniky nebo jeho svázanosti s nějakým reálným kontextem

však nevystihují temnou povahu obrazu a
se tak snaží

svět

svět

článek

vyjadřuje

hovoří

Umělec

Kritika

posedlý stíny,

v narážkách, aluzích,

v plném vlastnictví sama sebe,

poukazem na to, že i sami

osvětlovatele

mysli.

zdůrazňuje.

hovoří

v pojmech.

někteří umělci měli potřebu

a interpreta svého vlastního díla, svých vlastních mýtů ve

světě.

(Mohli bychom zde vidět spojitost s Čas a jiné, přednáškami pronesenými rok před publikováním
Reality a jejího stínu. Lévinas si chce - oproti Bergsonovi zdůrazňujícímu neustálou kontinuitu času
momentu jeho zastavení, intervalu, jeho quasi-věčného trvání, které je jiné než věčnost konceptu a
vyznačuje se jistou nelidskostí až monstrózností.)
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<APITOLA II
~inkovo

pojetí obrazu a jeho vývoj

~PŘÍTOMNĚNÍ A OBRAZ
~ugen Fink se

:-Iusserla.

Fink

narodil v roce 1905. Řadí se zhruba k třetí
vystudoval

generaci žáků Edmunda

filozofii v samotném centru fenomenologického

dění

- v

mském Freiburku, kde také od roku 1928 do roku 1936 vykonával funkci Husserlova
)Sobního asistenta. V letech 1946-1971 zde pak
Freiburk byl v
Kromě

Husserlově době skutečně

Husserla zde

působili

např.

významným

např.

jako

Fritz Kaufmann

rovněž někteří

také

několik

rovněž

u Finka k příklonu k

německé

Edita

zaměřených článků.

Heideggerově

Po

filozofie.

Steinová, Roman

z prvních fenomenologických

Heideggerově

zřejmě nejnadějnějším pokračovatelem

fenomenologicky

profesor filozofie.

pozdější

nebo Oscar Becker a další

osobnosti myšlení 20.století. Fink se stal po
fenomenologie

jako

střediskem

Martin Heidegger,

Ingarden, Jan Patočka, Ludwig Landgrebe,
estetiků

přednášel

významné

odklonu od Husserlovy

husserlovské doktríny a publikoval
Husserlově

ontologii a posléze

smrti ovšem došlo
k

vytvoření

vlastní

kosmologické filozofie bližší spíše Heideggerově než Husserlově koncepci 129

Právě

jako Finkova

disertační

práce vznikl jeden ze zásadních příspěvků k fenomenologii

obrazu- zmíněná práce Zpřítomnění a obraz (Vergegenwartigung und Bild, 1930). 130 To,
že "Disertationsvater" této práce byl sám Husserl a jejím oponentem Martin Heidegger,
svědčí

o

Finkově

přímém

angažmá v samém centru fenomenologického

Jak jsme již zmínili, od konce 30. let se pak

začíná

Fink výrazně

přiklánět

dění.

k

Heideggerovi. U Heideggera dochází k (od Husserla) naprosto odlišnému a
převratnému

fundování problému

vědomí

problematiku obrazu) v ontologické
alespoň Svět
1 9
:

a konečnost

(přednášky

rovině.

a fenomenality

(potenciálně určujícího

Z Finkových dalších

děl

jmenujme

z roku 1943, revidované v 60.letech), Oáza

štěstí

Poněkud podobný vývoj můžeme sledovat u Emmanuela Lévinase nebo u našeho Jana Patočky.

Vycházíme z prvního vydání v Husserlově Ročence pro filozofii a fenomenologická zkoumání- E.Fink,
Vergegenwartigung und Bild, Beitrage zur Phanomenologie der Unwirklichkeit, Jahrbuchfur Philosophie
und Phanomenologische Forschung, Halle: Niemeyer, 1930, ročník XI, s. 239-309.
130
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957), Bytí, pravda,

svět

(1958), Hra jako symbol

světa

(1960), Metafyzika a smrt (1969),

pilog k básnictví ( 1971) aj.
tomto ontologickém kontextu a

později

v kontextu své

původní

filozofie Fink téma

brazu neopouští. Podává jej na pozadí svého kosmologického pojetí

světa,

hry a

ymbolu. Na této bázi 131 pak vysvětluje vznik umění a jeho kořeny v magickém jednání a
)Vněž

provádí dosti podstatnou kritiku

klíčového

pojmu evropské estetiky -pojmu

ápodoby, tak jak je rozvíjen v metafyzické tradici od Platona po
naznačit,

t1terpretaci se pokusíme
mtologii zaznívají v

určitých

že i přes onu výraznou

změnu

současnost.

V naší

paradigmatu

směrem

k

modifikacích i u pozdního Finka některé jeho rané teze a

:ákladní charakteristiky obrazu.

:ílem Finkovy práce- jak uvádí- je podat fenomenologickou analýzu zpřítomnění a
přesně

)brazu s cílem

~hybně směšovány.

)brazového

Fink

vědomí,

smyslu určitých

rozlišit tyto dva fenomény, které v
přitom předznamenává,

ničím

nebudou

fenoménů"

běžném

často

diskurzu bývají

že jeho analýzy- a

především

analýza

jiným než speciálním "rozpracováním noematického

v rámci transcendentální estetiky, kterou vytvořil a v

návaznosti na Kanta takto nazval Edmund Husserl.
Východisko Finkovy analýzy obrazu je otázka po fenomenologickém smyslu
"neskutečnosti"

obrazu.

Předesílá,

že ho nebude zajímat

hlediska bytí a nebytí intencionálního předmětu, nýbrž

skutečnost

určité

a

neskutečnost

z

"nebytí pojímané spolu

s bytím intendovaného předmětu" 132 , kdy ve smyslu zřeného je již obsažena jakási
neskutečnost.

Obrazové

vědomí

vědomí

je

v modu "jakoby" (als ob). Proti

(Vergegenwartigung), které je modifikací
noematu

(zpřítomnění

obrazové

vědomí

je spolu s fantazií

aktem

přítomnícím

nějakého původního,

či

předmětu

představována

oproti

v

nějaké

doxické

zpřítomnění

nyní

nepřítomného

vzpomínkou tzv. modifikujícím aktem), je

(gegenwartigendes ). U obrazového

dochází k neutrální konstituci intencionálního
konstituce

zpřítomnění

předmětu,

která je však odlišná od

modalitě. Neskutečnost

nebo vzpomínce v

vědomí

nějakém

obrazového

světa je

originárním noematu,

pak
např.

když hledíme na obraz nebo na divadelní hru.
Takovéto akty

vědomí předpokládají

již

určitou předchůdnou

131

intencionální jednotu,

Jak ukážeme, tato báze je rovněž ontologická a stále dosti blízká Heideggerovi. Viz též pozn. 157.
Vergegenwartigung und Bild, Beitrage zur Phanomenologie der Unwirklichkeit, Jahrbuchfiir Philosophie
und Phenomenologische Forschung, Halle: Niemeyer, 1930, ročník XI, s. 299.
De

36

která je již určitou

skutečností

neboť jsou

(mediale),

odkázány na nějaké

neskutečnost.

zjevovat

svého druhu. Tyto akty nazývá fenomenologie mediálními
skutečné,

originární médium, na němž

Jedním z těchto mediálních aktů je

právě

může

vědomí

obrazové

(BildbewuBtsein).
důvodem záměny zpřítomnění

Hlavním

struktury fakta obrazu (Bildfaktum). Je to
především
zdůrazňuje

je jím

světa

na prvek obrazového
z určitého

nutně

důvodu

a obrazu je podle Finka ignorace základní
především

a opomíjí prvek jeho

jednotu reálného

nosiče

-např.

Vezměme

světa tvoří

určitým způsobem

si konkrétní obraz- Hodlerova

své vlastní

Fink si

přítomnost
patří

který

přehlíželi,

a není také zcela obvyklé si

může

hrát i určitou roli. Nosič

např.

rozhodující. Teprve

předměty,

dovnitř

Dřevorubce.

obrazového

které nejsou

(podobně

Vidíme na

a

světa,

který má

něm člověka

svůj

předměty skutečného světa,

oproti Lévinasovi všímá, že

a obraz je

sepětí nosiče

podle Finka faktum obrazu.

kácejícího strom. Nahlížíme jaksi

času.

světa,

plátno obrazu, hladina, v níž se zrcadlí krajina, je právě podstatnou podmínkou

obrazového

čas,

obrazu a obrazového

tematicky uchopovat. Tato anomalita nosiče však

obrazu a tato podmínka je

a

(Triiger). Fink však

vyloučena.

Charakter nosiče jaksi svádí k tomu, abychom ho
nějak

nosiče

nesen. Z hlediska intencionality je podle Finka jakákoli samostatná existence

obrazu bez nositele naprosto

ho

zaměřuje

proto, že se analýza

přestože

jako u Lévinase) v

vlastní prostor

jeho prostoru a

v obraze je vlastně pouze

určitém směru

k obrazu také jeho vlastní budoucnost a minulost. Tušíme

zastavený, "zmrzlý",

například,

že

vzápětí

strom spadne.
Obraz se v tomto vlastním
moment obrazového
modem

světa

času

je

jeví být podobný

třeba

vnitřního časového vědomí.

obrazový

svět je

nazírán

Obrazové

vědomí

"presentativně-impresionálním" způsobem

jsou neskutečné.

Neskutečnost

Obrazové

daném. Mediální akty

obrazového

vědomí

především

a obrazové

vědomí

je

(gegenwiirtigendes) a ne

světa je

konstituuje

ale

úplně

ona spjatost nosiče a

světa

Obraz i

jiná než

nějakou neskutečnost

zprostředkovávají nějakou neskutečnost

Fink se nezabývá tím, jak jsou tyto mediální akty
ho

které je

vědomí, neboť

určen presentativně, originárně přítomným nosičem.

neskutečnost zpřítomnění.
originárně

zpřítomnění,

je jiným modem

"přítomnící"

časový

(vergegenwiirtigendes).

Obraz je jednoznačně
zpřítomnění

Avšak tento

chápat jinak, než je tomu u

proto husserlovskou terminologií chápáno jako
zpřítomňující

zpřítomnění.

konstitutivně

ve

v

něčem

skutečnosti.

strukturovány, ale zajímá

obrazu, kterou vidí jako podstatnou. V §33 se

37

Jak zaměřuje na zvláštní skrytost nosiče, kterého tematicky nevnímáme, byť o něm
[mplicitně víme. Skrytost nosiče ale není neviditelnost'. Nosič je v obrazovém vědomí

r1ějak anonymně spoludán. Realita nosiče se vyznačuje průhledností (Durchsichtigkeit).

Poslední paragraf je věnován obrazu jako oknu do obrazového světa a jako základní
pojem celé své koncepce obrazu zde Fink uvádí pojem "oknovitosti" (Fensterhaftigkeit).

Fink v posledním paragrafu říká, že prostor obrazového světa se překrývá s prostorem
r1osiče, byt' není možné říci, že by byly oba dva stejně velké. Spíše bychom měli chápat

Jbraz jako "nějaké malé okno do obrazového světa"

133

Svět obrazu (např. krajina) a

prostor místnosti, kde obraz visí jsou ovšem v určité jednotě jediného světa. Naproti

tomu mezi obrazovým světem a prostorovostí nosiče není žádná jednota.

Díky "struktuře okna" dochází k určitému rozštěpu já ("Ichspaltung"). Vnímatel obrazu
je v první řadě osobou, subjektem v reálném světě. Přitom však "každý obrazový svět se
otevírá bytostně do skutečného světa. Místo tohoto samootevírání je obraz". Obraz je

otevřen směrem k vnímateli a ten je určitým orientačním centrem a obrazový svět je
vzhledem k němu perspektivně orientován. Vnímatel obrazu pak také "funguje jako
centrum orientace obrazového

světa a zároveň

jako předmět tohoto obrazového

světa".

134

Emmanuel Lévinas byl s Finkovou disertací dobře obeznámen již v době Od existence
k existujícímu a zmiňuje se o ní jako o "vynikajících analýzách"

135
•

Zároveň však

poukazuje na to, že Fink tímto důrazem na transparenci obrazu, jímž intence prochází
(jako oknem) do neutralizovaného, neskutečného obrazového světa, opomíjí roli

přivrácené strany, její neprůhlednost a exotismus obrazu.

136

OÁZA ŠTĚSTÍ, PROBLÉM HRY.
Problematika obrazu nastíněná ve Zpřítomnění a obrazu naprosto nezmizela z Finkova
zorného pole ani v pozdější době. Ačkoli Fink prošel znatelným vývojem od
husserlovské fenomenologie, přes heideggerovsky orientovanou ontologii až k vlastní

133

E.Fink, Vergegenwartigung und Bild, Jahrbuchfur Philosophie und Phenomenologische Forschung,

Halle 1930, ročník XI, s. 308.
134

Tamtéž, s.308.
E.Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, Praha: OIKOYMENH, 1997, str.45.
136 Lévinas na tuto fenomenologickou charakteristiku naráží i v Realitě a jejím stínu v kapitole Obraz a
podobnost, zde však především v souvislosti se Sartrem, u něhož se také objevuje.
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)riginální kosmologické filozofii, problém obrazu,jeho
~ásadního

významu i v jeho původní ontologii hry z

skutečnosti

přelomu

a neskutečnosti nabývá

padesátých a šedesátých let.

!., roku 1957 pochází Finkova kratší práce Oáza štěstí, v níž načrtává některá

východiska svého pojetí hry, která pak rozpracovává v knize Hra jako symbol
~oku

těchto

1960. V

světa

z

dílech je nutné zkoumat koncepci obrazu právě v kontextu

fenoménu hry, která se stává pro Finka centrální metaforou

světa, osvětlující

jeho

porozumění.

V úvodu Oázy

štěstí

běžné

Fink tematizuje

umožnila určitý "boom" zájmu o hru, hraní,
jistý lék proti

civilizačním neduhům.

spíše jako nicotná,
antiteze úsilné
způsobem

jiným

zahálčivá

např.

V moderní

ve

formě

společnosti

sportu. Hraje chápána jako
je ovšem

zábava v kontrastu k vážné, životní

činnosti člověka,

něj

chápání hry. Moderní doba podle

přitom

činnosti.

chápána

Hra jako

jeho práce je neprávem chápána jako jev určitým
vůči

okrajový. Fink chce pojímat hru jinak. Její pouze kontrastní vymezení

jevům

nevystihuje její hluboký význam. Hra není zdaleka jenom hrou dítěte, ale

pokrývá jevy od

dětské

hry až k tragedii a není zdaleka to fenomén pouze náhodný. Hra

vedle lásky, smrti, práce, boje
ovšem podle Finka v
činnosti směřují

patří

určitém

vždy "ke

k základním

fenoménům

lidské existence. Není

smyslu srovnatelná s ostatními aktivitami,

konečnému

činnostmi.

Tyto

cíli", ke zdaru nebo úkolu. Jsou poznamenány

jakýmsi podstatným "futurismem" 137 , jsou provázeny pohledem směřujícím do
budoucnosti. Naše

přítomnost

je

při

nich pouze

přípravou

individuální "nejvyšší dobro" provází neklid. Hra není
přítomen

na budoucnost, cíl

činností

činnosti,

tohoto typu, není v ní

tento "futuristický" moment. "Pokud dýcháme, jsme zabráni divokým spádem

života, jsme strhováni úsilím po dokonání a naplnění svého fragmentárního bytí, žijeme
s pohledem

upřeným

do budoucnosti, zakoušíme

přítomnost jako přípravu,

jako stanici,

jako průchodnou fázi." 138 Oproti neklidu, nejistotě, štvaní k budoucnosti se vyznačuje hra
"charakterem uklidněné přítomnosti" 139 "Podobá se oáze dosaženého štěstí v pustině
našeho ostatního pachtění za štěstím a tantalovského hledání." 140 Hra a její štěstí nás
unáší.
Hra ve

Finkově

pojetí není

činností

zcela bezúčelnou, prostou jakéhokoli účelu a touto

úvahou otevírá problém jakési podvojnosti hry, která -jak ukážeme- souvisí,

E.Fink, Oáza štěstí,
E.Fink, Oáza štěstí,
139
E.Fink, Oáza štěstí,
140
E.Fink, Oáza štěstí,
137
138

Praha
Praha
Praha
Praha

1992,
1992,
I 992,
I 992,

s.
s.
s.
s.

14
14
I5
I5
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tvoří

jakýsi podklad
skutečnosti

porozumění

a neskutečnosti

samotnému bytí obrazu. Hra se vyznačuje z hlediska
určitou

podvojností a má podle Finka v určitých fázích

"zvláštní účely", jež se navzájem spojují" a má tak i určitou vazbu ke
imanentní účel hry není, jako
konečného účelu.

nejvyššího
překračují.

nebo

A když už si

kvůli

účely

ostatních

světských

skutečnosti.

určité

"Avšak

jednání, pojat do plánu

Herní jednání má jen své interní účely a žádné takové, jež je

třeba

hrajeme 'za

účelem' tělesné

zdatnosti, vojenské výchovy

zdraví, tam už je hra narušena, protože se stala cvičením

kvůli něčemu

jinému. V takovémto způsobu provedení je hra postavena pod cizí cíle." 141 Hra ačkoliv
může

mít

nějaké

"nejvyšším,

zvláštní jednotlivé

konečným účelem",

není zcela odpojena. Je sice

účely, nesměřuje

k tomu co nazývá Fink

nebo "posledním účelem".

vůči němu

Zároveň

v jisté distanci "Avšak tehdy, když se zdá, jako

by s odpoutávala od jednotného toku života, je k němu svým smyslem
. k o zo brazem.'"
Ja

připoutána:

totiž

142

Hru není možno vymezovat
"vedle" jiných

světa účelů

však od

fenoménů

kontrastně,

a aktivit,

neboť

jak poukázal Fink výše, jako situovanou
hra je

není s ostatními základními fenomény spjata

zároveň jednou

společným pachtěním

Hra stojí vedle a "... zároveň proti nim -aby je tím, že je
Hrajeme vážnost, hrajeme

skutečnost,

dokonce hrajeme ještě i hru."

z životních

činností

"ale

za konečným cílem".

zpodobňuje, přijala

do sebe.

hrajeme práci a boj, hrajeme lásku a smrt. A

143

Člověka je nutno podle Finka odlišit jak od zvířete, které je pod vládou nevědomé
přírody, tak od netělesného anděla. Člověk je "svobodou, jež poklesla do přírody,

zůstává vázán na temný pud, jenž jej zachvacuje a proniká svou mocí."

rozumí svému bytí, má starost o své bytí (Fink v ontologické analýze

144

Člověk

částečně

navazuje

na Heideggera), ale jeho svoboda není úplná, je také určován cizí mocí. "Člověk je
zároveň vystaven a zároveň skryt". 145 V tom nepochybně Fink navazuje na Heideggera a
světa

jeho chápání pravdy jako neskrytosti, sváru
skrytosti

146

.

a

země,

sváru

otevřenosti

a

Člověk "je nikoli jednoduše a prostě, vztahuje se tím, že rozumí, ke

svému vlastnímu životnímu pobytu- avšak na druhé
akcemi své svobody. Lidská existence tímto

141

E.Fink, Oáza štěstí, Praha 1992, s. 15
Tamtéž, s. 17
143
Tamtéž, s. 17
144
Tamtéž,s.13
145
Tamtéž, s. 13
146
Naznačené především v Původu uměleckého díla)
142
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straně

zkřížením

se

nemůže plně určovat

vystavení a skrytí je vždy

napjatým vztahem k sobě samé" 147
Ve druhé kapitole provádí Fink strukturní analýzy hry. Všímá si nejprve momentu určité
radostné povznesenosti, hru provází radost, rozkoš ze hry, která je tvůrčí. Radost ze hry je
zároveň

přitom

schopna pojmout do sebe i

negativní zkušenosti jako žal,

děs,

smutek a

"se pod slzami usmíváme uneseni komedií i tragédií své existence, jak nám byla ve

hře zpřítomněna."
předchozí

148

Není to však pouze vzpomínka momentálně veselého člověka na
opět jisté

dramatický zážitek. Fink se zde všímá

"skutečná"

není

původně

a která

přesto

'hrán', a přece v modu toho, co

podvojnosti bolesti, která

s námi dokáže pohnout, uchvátit nás. "Smutek je jen

dělá

hru hrou, je mocí, jež námi hýbe" "Tento požitek ...

není požitkem ve hře, ale rozkoší ze hry" 149 Zde opět dostáváme několik vodítek, které
mohou

naznačovat

vztah k obrazu.

Nutným prvkem hry je také
Běžný

Tou

vytvořený,

nástroj

může

být i

hračka,

dřeva,

který ve

hře

světa,

pro hrající si

klam.

Holčička

hračka.

Pojem

zformovaný
ale

člověkem,

hračkou může

funguje jako panenka
holčičku

chápe

dobře

hračky

zde
aby

opět vyjadřuje určitou
naplňoval účel,

být i jakýkoli přírodní

je

podvojnost.

"umělou věcí".

předmět- třeba

-viděn zvnějšku je "skutečným" předmětem

však panenka "je"

dítě

funkci a roli tohoto

a ona "je" jeho matkou. Není to však
"skutečného" předmětu

ve

hře.

pro ni "zdaj" (poznamenaný omylem). "Hrající si dítě žije ve dvou dimenzích."
hovoří

v této souvislosti o

"herní", její podstata, to
skutečnosti

a

zároveň

určité

spočívá

kousek

magii. To, co na hračce

či

na herním je

v jeho magickém charakteru. Je to

15

Není to

°Fink

"hračkovité"

věc

prosté

má jinou, tajuplnou realitu. Je to tedy nekonečně víc než jen

nástroj k zabývání se něčím, víc než náhodná cizí věc, s níž manipulujeme."

151

Člověk je na reálných skutečných věcech jaksi bytostně závislý ve všech svých

existenciálních aktivitách, tedy i ve hře. "Člověk nemůže zůstat právě ve svých
bytostných základních jednáních svoboden od
v moci na meč, v lásce na lože, v
hračku."
ještě

básnění

věcí,

hře

dostaneme.

v Hře jako symbolu

Hra je

světa.

určitým

s.
s.
s.
s.

momenty hry, které Fink pak precizuje

"vyrovnáním se se jsoucnem." V

Tamtéž, s.l6

Tamtéž,
Tamtéž,
150
Tamtéž,
151
Tamtéž,

149

práci na kladivo,
na

Tato odkázanost je jaksi bytostná. K ontologickému charakteru tohoto vztahu se

naznačeny některé

148

při

na lyru a v náboženství na obětiště -a ve

V dalších pasážích jsou pak

147

je na ně odkázán:

16.
19.
22.
16
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hračce

:tkožto jediné

věci

dochází k

určité

koncentraci celku jsoucna a tento moment má určitou

nagickou funkci. Hračka je též mj. jistým "souhrnem protivícího se jsoucna vůbec" .
ako magické lze chápat i určité
eho

skutečnou

nezi rolí ve

svého druhu schizofrenii mezi rolí a

identitou. Onu podvojnost vidíme nejen na

hráče.

;amotného

rozštěpení hráče,

hře

Ve vztahu dvojakosti mezi hrajícím si
předznamenán

je zde

152

hračce,

ale i u

člověkem- skutečným-

a

motiv magické masky, jejíž funkci Fink analyzuje

ve Hře jako symbolu světa, motiv zakuklení: "Dvojitá existence - která charakterizuje

nejen hračku, ale i hráče samotného a "toto zdvojení náleží k podstatě hry." 153 Fink pak
zmiňuje

pojem

"světa

hry", který je

určitým způsobem

magicky vyprodukován a v

němž

jsou zahrnuty všechny vyjmenované strukturní momenty hry.
dvojznačný

Paradoxní,
zároveň

Porozumět hře

stěna

přísně

nelze bez

světu

je

hry, která je jakoby zároveň imaginární a

"těžký

a temný" filozofický problém.

je však podle Finka nezbytné k pochopení podstaty hry.

vyjasnění

charakteru onoho imaginárního.

nebo opona před jsoucno, jež nás obklopuje,

vzato nemá

prostoru a
si-

imaginaritě

této

ke

předměty,

operuje s reálnými

Porozumění

jako

člověka

vztah

času-

svět

vůbec

hry

avšak má

nepřechází

prostor

je to s časem."

světa

"Svět

a

prostor a

svůj

vlastní vnitřní

potřebujeme skutečný

a nezahaluje je,

čas.

A

přece-

hrajíce

prostor. Avšak nikdy

hry plynule v onen prostor, který jinak obýváme. A analogické

hry se nevznáší v pouhé

říši

myšlenek, má vždy své reálné

avšak přece není nikdy reálnou věcí mezi reálnými věcmi."
Imaginaritu herního

hry nevstupuje

žádné místo a žádnou chvíli v reálné souvislosti

svůj vnitřní

spotřebováváme skutečný čas

nezatemňuje

"Svět

světa

bychom

měli

dějiště,

154

podle Finka odlišovat od zdání, zdaje.

Kromě

toho, že toto zdání má určitý reálný podklad, poskytuje nám radost, rozkoš ze hry,
uvolnění, ulehčení

také z faktického stavu naší existence, otevírá nám možnosti, které

nejsou svázány pouty
tak

určitou

V tomto

oázu

bodě

štěstí

se nám

můžeme speciálně

Lévinase, který

skutečnosti

skutečné

a nutností

volby. Tento herní

svět představuje

a také prvek svobody.
může

jevit Finkova charakteristika hry a herního

spojovat také s fenoménem tvorby a recepce

zdůrazňuje

bytostnou pasivitu ve styku

obrazem. V dalších pasážích ovšem i Fink přiznává
vytržení, "až k propadnutí démonii masky",

určitou

152

Tamtéž, s. 22.
Tamtéž, s. 13.
154
Tamtéž, s. 24.
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hře

světa,

umění, nápadně

člověka

kterou

odlišná od

s uměleckým dílem, s

její moc nás okouzlit a

přivést

k

moc nad vnímatelem, jeho uchopení.

l
Tyto dva aspekty spojuje Fink s apollinským a dionýským živlem "svobodné
svébytnosti" a "temného dionýského momentu panického zřeknutí se sebe sama." 155 V
souvislosti s imaginárností a podvojností hry se Fink táže "zda člověk jako

hráč

setrvává

v krajině lidí, nebo zda se přitom dostává také do vztahu k něčemu nadlidskému".
uvádí dále

příklady

hry jako

"znázorňujícího

156

a

symbolového jednání lidské existence, jež

se v ní sama vykládá" (souvislost s mýtem je zde pro nás

nasnadě).

Takovými jednáními

jsou např. magické rituály kultického charakteru, kde jsou zpřítomňovány události zrodu
a smrti,
zakládá

sňatku,

války, lovu a práce. Hra jako taková má výrazný kolektivní potenciál a

společenství

společnosti).

Hra tak

lidí a

rovněž společenství

původně

živých a mrtvých (tj. v kultické
Zpřítomňuje

souvisí s náboženstvím.

celou existenci a je

"jevištěm, jehož prkna vskutku znamenají svět" . 157

V

třetí

kapitole Fink poukazuje na význam slova imaginární, které

zdání. Tento temný pojem zdání
skořápky

může

pak znamenat i další momenty,

jádra, povrchu, zdání, které obaluje

vztah k podstatě

158

může

věci

znamenat např.

např.

smysl

samotné, jako jev, který má nějaký

Zdání může být také subjektivní- jako představa nebo fantazie. Fink

pak charakterizuje herní

svět

z hlediska zdání ve smyslu výše

zmíněných

charakteristik

, -hra má jak charakter objektivního, antického zdání, tak charakter zdání subjektivního s
původem

v lidské duši.

Podle Finka je nutné ptát se, "jaký humánní a jaký kosmický smysl má toto imaginární",
jestli je hra vyhraničením

nějakého

okrsku Usoucna, jsoucen),

či

zda zpřítomňuje "bytostné

určení všech věcí vůbec". 159

Podle Finka je náhodně vybraná reálná

věc

v magickém zrcadlení

"Lidská hra je ... symbolickým jednáním osmyslujícího
života". Fink pak v
"způsobu

závěru určitým způsobem

bytí herního

světa"

obrací

směr

světa

hry symbolem,

zpřítomňování světa

a

ontologického tázání po

a po tom, "co je symbolickou hodnotou herního nástroje

či

herního jednání" 160 , když je rozhodnut naopak rovnou aplikovat metaforu hry jako
osvětlující

schéma

světa. Měli

bychom se odvážit chápat hru jako symbol

hry metaforu smyslu bytí. Podle Finka není zcela v
nějaký vnitrosvětský

model, fenomén a

učiní

155

z

libovůli
něj

světa, učinit

filozofa, když si

vypůjčí

takovouto metaforu. Hra právě

Tamtéž, s. 25.
Tamtéž, s. 26.
157
Tamtéž, s. 27.
158
Srov. podobně Lévinas: "Tvary a barvy obrazu nezakrývají, nýbrž odkrývají věci o sobě". E.Lévinas,
Existence a ten kdo existuje, Praha 1997, s.44.
159
E.Fink, Oáza štěstí, Praha: Mladá fronta, 1992, s. 31.
160
Tamtéž, s. 31.
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ze

1'
dokáže zjevovat celek bytí. "Fenomén hry je tedy jev, jenž se jako takový

vyznačuje

základním rysem symbolické reprezentace. Stává se snad hra divadlem založeným na
podobenství, divadlem všehomíra,
myšlenka je

poměrně

zjasňující

i spekulativní metaforou

světa?

Tato

opovážlivá. O aplikaci této metafory se pokusil již např.

Herakleitos. Fink uvádí jeho fragment 52

"Běh světa, věk

je hrající si chlapec, jenž

postrkuje své kaménky- království dítěte" . 161 Myšlenka byla vyslovena např. i u
Nietzscheho. Fink také v náznaku poukazuje na možnost i nebezpečí estetického výkladu
světa

na základě této

osvětlující

metafory.

HRA JAKO SYMBOL SVĚTA, SVĚT, KRITIKA HEIDEGGEROVA POJETÍ
SVĚTA, OTEVŘENOST CELKU, INDIVIDUACE.

Podobně

jako Lévinas se i Fink v této fázi své filozofie kriticky vymezuje

Heideggerově

ontologii.

Dřív

než

přistoupíme

k interpretaci problematiky obrazu,

která je podána v tomto kontextu v díle Hra jako symbol
podstatných

bodů

světa, načrtněme několik

posunu Finka oproti (ranému) Heideggerovi. Jedná se

specifické chápání

světa-

pojmu, který bývá

vůči

uváděn

pro nás

především

o

jako klíčový pojem Finkovy

pozdní ontologie a kterému je přikládána důležitost analogická pojmu bytí u
Heideggera. 162 Podle našeho názoru tyto Heideggera reinterpretující pasáže podávají
vcelku nejdetailnější východisko pro chápání hry jako symbolu
štěstí,

porovnání s argumentací v Oáze

světa, především

v

která se nemusí na některých místech jevit jako

zcela ukotvená a podložená.
Ve

Finkově

koncepci si nejprve

výchozí problém je pro
knihy -jak hra

může

všimněme

něj důležitý, neboť

jeho tázání po vztahu člověka a

na jeho

fungovat coby metafora

tematizovaném vztahu

můžeme postřehnout

jejíž bázi se mj. snaží problém

základě

osvětlující běh

světa.

otázku

V tomto Finkem

návaznost na Heideggerovu ontologii, na

nitrosvětskosti,

tak jak je podána v Bytí a času, vlastní

úvahou. Snaží se zabývat problémem ekstáze- bytostné
světa

řešit ústřední

Tento

řešit.

Fink uvozuje svoji interpretaci

(pobytu) do

se snaží

světa.

"vykloněnosti" člověka

mj. v kontextu kentaurské metafyziky západní filozofie, která

161

Citováno tamtéž, s. 32.
O vztahu těchto dvou myslitelů viz např. doslov P.Kouby k Finkově knize Oáza štěstí- E.Fink, Oáza
štěstí, Praha 1992.
162
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chápáním jakéhosi

umístění člověka

mezi

zvířetem

a bohem

zatemňuje

podstatné nuance

extatické vztaženosti lidského pobytu ke světu. Člověk rozumí bytí - v tom se Fink
jistě shoduje s Heideggerem- bytí však nemůžeme porozumět zcela. 163 Přesto tohoto
porozumění běžně využíváme. Člověk má moc nad zemí, nad zvířaty, půdou, rostlinami,

ale tato moc je pouze konečná, není nekonečná. Člověk je přitom naopak "vydán" též
mocem vyšším než je on sám.
např. Platónův bytostně

Metafyzický postoj,

zvířecí,

meta-fyzické a

je podle Finka osudným
svět,

všezahrnující
exemplárně

dědictvím.

člověka

světů

fyzické. Tato dvojnost

do dvou sfér- božské,

(inteligibilního a smyslového)

Podle něj není vhodné takto vedví

štěpit

jediný

celek. Pod nánosem metafyzické tradice (iniciované a představované
měli

Platonem i jeho misinterpretátory) našeho myšlení bychom se

dopracovat filozofickou cestou k
dějinách

rozpolcuje

metafyzického myšlení

vztah

člověka

Naše

porozumění

a

nějakému původnějšímu

"uzamčen"

a

měli

světa je

modelu. Problém

bychom hledat nějaký

v

původnější

světa.

bytí, které máme na rozdíl od

zvířat,

není nikdy "definitivní a

úplné" 164 , ale "je veskrze vymezeno světem". Jak tomu rozumět? Podle Finka předchází
každému
každém
bytí

rozumění

porozumění

určitého

každé

bytí konkrétního jsoucna

jsoucnu

uvnitř světa

vědění

nějaké představě

věci

bez

obemykajícího celku tím, že k

náleží ke

"nejenže je v každém

o tom, že

k nám již vždy

Nikdy to není tak, že nejprve shledáváme

věci

o tom, že

vědění

jsoucnu je již obsaženo toto

jsoucna vždy již obsaženo

rozumění

"vědění

věci

přichází

světa

náleží ke
z

a teprve

sobě řadíme

světu"

v

rozumění

světu,

nýbrž

otevřené šíře světa.

postupně

dospíváme k

stále víc a víc jednotlivých

věcí a toto přiřazování myslíme jako proces neurčitě postupující do nekonečna." 165 Naše
rozumění otevřené

rozehrává v

šíři

pro vládu

světa předchází rozumění věcem.

všeprostoru a

všečasu,

rozumění

se vždy již

každou blízkost jakož i každou blízkost a

vzdálenost věcí uvnitř světa vnímá z těchto původních dálek."

Fink se snaží kriticky analyzovat

"Naše

ústřední

166

pojem Heideggerovy filozofie- bytí ve

světě,

in der Welt sein. Všímá si nejprve Heideggerova uchopení základních významů pojmu
svět
tvoří

v § 14 Bytí a času a hodnotí to pojetí
jakési východisko, totiž

světa

světa,

které je pro Heideggera přijatelné a které

"jako celku všeho toho, co je

E.Fink, Hra jako symbol světa, Praha 1993, s. 52.
Tamtéž, s. 61.
165
Tamtéž, s. 61.
166
Tamtéž, s. 61.
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člověku vůbec

přístupné"

167

,jako "prostoru našeho rozmění a setkávání s věcmi". 168 Je to pole, v němž

se pobyt setkává s

předměty,

pojetí je podle Finka

přizpůsoben

nesnaží zpochybnit bytostnou
moment

světa,

nitrosvětskými

tedy

pobytu,

ekstatičnost

příbuzný Kantově subjektivismu

člověku,

Heideggerově

v tomto

je strukturou pobytu. Fink se

pobytu, ale snaží se

který má být v existenciálním
169

Svět

jsoucny.

Heideggerově

upřesnit,

zdetailnit

značné

výkladu do

míry

Fink tedy charakterizuje Heideggerovo chápání světa

v Bytí a času "z otevřenosti jsoucna pro člověka- z aletheiá". 170
K tomuto Heideggerovu pojetí
možné chápat

svět

universum, kosmos,

je nutno

subjektivně,

takto
svět

světa

přistoupit

vzhledem k

kriticky. Podle Finka není

člověku.

V Heideggerově pojetí je

jenom jakousi schránkou, skladem, obrovskou věcí, v níž

Heidegger nevidí její moc, která předchůdně individuuje, " 'ustavuje' jednotlivé věci s
určitou strukturou bytí". 171

Bytostné rysy
nevysvětlil

přiznává

Heidegger pobytu samotnému, nikoli

bytostnou strukturu

předmětu

naopak vyložil ze struktury pobytového
spočívá

jsoucny)

v tom, že
opět

Heideggerův důraz

z

utváření světa".

na zacházení s

ignoruje vztaženost člověka ke

původní otevřenost

otevřenosti

světu.

naší bytnosti pro universum.

světu:

pro vládnoucí

"Heidegger
svět,

nýbrž

svět

Druhá Finkova námitka

věcmi, nitrosvětskými (příručními

" ... vztaženost

Ekstatičnost

člověka

ke

světu jako

pobytu se tak téměř stala

'vlastností' a člověk držitelem 'porozumění bytí"'. 172 "Heidegger nevysvětlil jak je lidství
spolu se svou existenciální strukturou bytí samo ve

světě

jakožto veškerenstvu

světa,

jak je

tu zvláště dvojznačným způsobem vystaveno i skryto". 173
Svět není pouhý existenciál pobytu. "Člověk, který rozumí bytí, nemá plnou moc k tomu,

aby stanovoval, co je bytí a jsoucno, nýbrž musí se tu podřídit tomu, co k

němu

ze širokého světa." "Svět je spíše zvláštním způsobem přikloněn k člověku".
filozofie se tak stává svého druhu kosmologií. Je rozdíl,
lidské existence jako toho jsoucna, které se
167

"začíná-li

promlouvá

174

Finkova

filozofie analytikou

vyznačuje 'porozuměním'

a nebo

začíná-li

Tamtéž, s. 62.
Tamtéž, s. 62.
169
Prostor a čas u Kanta patří k subjektu, jako apriorní formy, upozorňuje Fink.
170
Tamtéž, s. 64.
171
Tamtéž, s. 66.
172
Tamtéž, s. 66.
173
Tamtéž, s. 66. Na této původní vztaženosti ke světu, jež předchází vztaženosti ke jsoucnům jsou
podle Finka založeny také některé formy společenství a rozumění některým základním sociálním
vztahům (smrt a nepřítomnost zesnulých, pokrevní příbuzenství, neuhasínající život v plození a
rození....).
174
Fink pak poukazuje na to, že kritiku tohoto pojetí světa nakonec provedl sám Heidegger po svém
známém obratu, kdy již "nevykládá porozumění bytí z člověka jako pevného centra, nýbrž z horizontu
otevřenosti lidské bytosti pro bytí samo".
168
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rozsvětlujícímu

naopak myšlením, jež vystavuje sebe sama

bytí a teprve z této

otevřenosti shledává sebe jako 'rozumějící bytí"'. 175 "Otevřenost světu nepatří člověku,

nýbrž naopak,
rozbíhající se
Ne proto, že
jsme

člověk patří otevřenosti
šíři

svět.

pro

universa, z níž mu teprve

prostě

Existuje v ekstatickém obrácení k

připadá světlo

rozumu,

'máme'rozum, řeč a porozumění bytí, máme

otevřeni světu,

jsme strženi do

ne-konečna

řeči

'svěť.

a porozumění bytí.
Nýbrž proto, že

protože jsme rozevřeni pro sklenující a

artikulující LOGOS celku, proto můžeme myslet a mluvit jakožto rozumějící bytí" 176 V
hře

procesu individuace, ve

individuace: "každé jsoucno

vůbec

získává své místo a svou

chvíli, vznik a zánik, růst a vzedmutí, lesk a zastínění" 177 . To vše se děje a především
"vyjevuje v prostoru a čase všeobecného světa" 178

INDIVIDUACE, ZJEVOV ÁNÍ JEDNOTLIVÝCH JSOUCEN, PROBLÉM
SKUTEČNOSTI, HRA, MIMÉSIS

Kosmos

umožňuje

individuaci. Ta má však ráz stálé

proměny,

dynamiky, pohybu a

pomíjivosti: "Kde klesá jedno jsoucno, zdvihá se jiné, kde jedno uhasíná, vchází do
světla zjevování jiné ... " 179 Fink tuto proměnu konečných, individuovaných věcí v

jevu charakterizuje jako

"mnohotvárně

architekturu vzcházení a zapadání,

sklenutou a do sebe zaklesnutou celkovou

přibývání

a ubývání,

přicházení

a odcházení, života a

smrti." "... do tohoto běhu světaje vklouben i člověk". 180 Člověkje konečný a "kosmický
proces individuace" se týká i jeho.

Způsob

tohoto vkloubení

člověka

do kosmického

běhu

proměny je však jiný než způsob vkloubení např. věcí, zvířat, rostlin. Člověk se
vyznačuje porozumění bytí. Člověk je "v rozsvěcujícím vztahu porozumění k

nepomíjivému světu vládnoucímu jakožto proces individuace". 181 A v tomto světle,
záblesku (u

presokratiků

se mluví

někdy

rozumí jednotlivým individualizovaným,
doslova

říká:

"Nejvyšší lidské

i o ohni

či

blesku -

např.

konečným jsoucnům,

sebevědomí

v

sobě

u Hérakleita)

věcem.

Fink pak

shrnuje i věci jako to, co má ráz

světa". 182

Filozof by
175

Tamtéž,
Tamtéž,
177
Tamtéž,
178
Tamtéž,
179
Tamtéž,
180
Tamtéž,
181
Tamtéž,
182
Tamtéž,
176

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

neměl

opomenout provázání problému "všeobecného bytí na

69.
69-70.
76.
70.
71.
71.
74.
74.
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světě

vůbec ... "

a problému "zvláštního bytí na

tázání se

nemůže

jsoucna. Ve

světle

světě člověka,

omezovat pouze na

člověka,

takovéhoto chápání

světa

jenž rozumí bytí". Filosofické

opomíjet individuující proces

světa,

celek

"myšlenka univerza obývá i věc, která je

nejvýše konečná" 183 "Myšlenka světa je myšlenka všech myšlenek a teprve ona
umožňuje

nitrosvětské

lidské myšlení jako tázání na

jsoucno a jeho myšlenkové

určování". 184

Podle Finka existuje univerzální souvislost věcí, celku.
věcmi",

Běžné

jsoucno se "stýká s jinými

není izolované a svými individualizovanými hranicemi

Tyto souvislosti nám unikají, když se k věcem vztahujeme
"samozřejmě"

bereme je

za nějakým

jako nám dané,

účelem. Věci

jejich původu z vlády
"Konečnost

se

interpretováno jako bytí
ne-konečnému ...

prakticky

původ

je-li tento univerzální

s jinými věcmi.

či

teoreticky) a

s kterými prakticky zacházíme

konečnost věcí

se nám dávají, když

světa,

takříkajíc

konečné věci,

(ať

hraničí

nevnímáme, nevidíme v

individuace zapomenut.

sama stává 'fenoménem', tím, co je na věci dané. 'Bytí' je
konečného

To vše se

děje

jsoucna, bytí ztrácí své

napětí,

které mu dává vztah k

tím spíše, že do pozadí ustupuje (a lépe

řečeno

neklade se) otázka, jak jednotlivé věci náleží celku světa". 185 Filosofie pak např. chybně
chápe

věci

na bázi substance jako nositele

Proces individuace,
světě

proměny,

určitých

vlastností.

vznikání a zanikání, jevení a mizení má

jakožto univerzu kosmu, je

během světa. Můžeme

o tomto

běhu

svůj původ

ve

mluvit jako o

nějakém nitrosvětském

procesu? -táže se Fink a poukazuje na Hérakleitův fragment, v

němž

je "hrajícím si

běh světa

tento

děckem-

královstvím

dítěte.".

"Dionýsos, jemuž

šílejí a slaví slavnosti, je totožný s Hádem" 186 je myticko-poetickým vyjádřením
tohoto
V

běhu

závěru

nastiňuje

zrození a smrti.

první

části

Hry jako symbolu

svoji strategii:

neboť

světa

uvozuje Fink druhou část knihy, když

"myšlením se ke

hře

neskláníme, nýbrž naopak se od ní

odkláníme", zde bude Finkovým cílem takové myšlení o hře, které se
"otevřenosti lidské bytosti pro svět jak je určena hrou"

nám již známém momentu

skutečnosti

V úvodu druhé kapitoly, která je
táže, zda,

183

Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,
186
Tamtéž,
187
Tamtéž,

18

"
185

případně

s.
s.
s.
s.
s.

jak

můžeme

187

nezpronevěří

a jeho cíl bude objasnit hru v

a neskutečnosti.

věnována

metafyzickému výkladu hry se Fink

uchopit a explikovat ony pohyby, onen běh

74.
74.
75-76.
77.
79.
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opět

světa. Měli

věcí

bychom se tázat "jak jsou ... rozmanité pohyby
celku"
věcí".

a navrhuje, že bychom měli spíše zkoumat "temný rozdíl mezi světem a

188

189

Můžeme pohyby světa charakterizovat nějakým nitrosvětským modelem- jako

pohyb slunce po obloze

života,

vzoru či na

či

tvorbu

nemůžeme

kterou navrhuje Fink
běžného

neboť

není

stvořitele

apod.? I hru jakožto metaforu pro

vůbec samozřejmé,

způsob nějakého nitrosvětského

načrtnutí nějaké

.

že celek

světa

funguje a je strukturován po

jsoucna. Tomuto celku nezískáme

°Finkovo

přístup

na

východisko tvoří -spíše než

19

logické strategie- určité "tušení", že tázání na

nám objasní hru samotnou, že v této
191

svět,

použít ve smyslu běžné lidské hry, jak ji známe z

základě nějakého fenoménu a fenomenality.

svět"

v jediném univerzálním pohybu

neskutečnosti spočívá

"neskutečný"

ráz hry

"zvláštní poukaz hry na

Snad na základě první kapitoly jsme alespoň částečně právi tušit, že ona spojitost

mezi oním individualizovaným, konkrétním jsoucnem a
mohla mít cosi
"skutečnosti"

společného,

být jakousi analogií

(zároveň) "neskutečnosti"

a

či

světem,

celkem

otevřenosti

odpovídat podvojnému charakteru

hry.

Fink se proto bude tázat "jak ... tento moment hry, její

"neskutečnost" měla

ukazovat právě

na to nejskutečnější ze všeho skutečného, na svět sám" 192 •
Fink se ptá, co to je
přístupy, např.

vlastně skutečnost

jako zkušenost, uchopitelnost smysly, ani modalita bytí, energeiá, nebo

jako existentia jsoucna.
představujícímu

Skutečné

subjektu, jako

kombinovat obsahy
výskyt na

a jak je chápána tradičními filozofickými

představ,

nějakém místě

v

jsoucno může být dále chápáno také ve vztahu k

věcná

vázanost

předmětu

souvislost s aktivním

představující

pro

může

Fink zde

být počitková,

očividně

může

sobě

než je

nebo zkušenost odporu či

mít charakter odporu

skutečnosti

skutečnost věcí?

- jsou-li

předměty

skutečnosti

samotného

samém? I tato zkušenost subjektu o

navazuje na své vymezení

se- táže se Fink -v případě
skutečnosti,

postřehem

subjekt, není relevantní otázka po

subjektu, která tvoří jeho zkušenost o
samém

počitkem

libovolně

časoprostoru.

Fink chce pak tato tázání modifikovat zajímavým
skutečné

bez možnosti

či prostoročasové

světa jako

subjektu vůbec

hovořit

"Není radikálnější

188

primární

sobě

individuace.

otevřenosti

celku. Dá

o nějakém jiném druhu

způsob

tázání otázka, zdali

Tamtéž, s. 83.
Tamtéž, s. 83.
190
"Fenomenalita fenoménu není fenomenální problém"- E.Fink, Sein, Wahrheit, Welt, Haag: Nijhoff,
1958, s.51 -cituje M.Petříček v předmluvě námi interpretované knihy
191
- Hrajako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 84.

189

192

Tamtéž, s. 84.
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skutečnost vůbec
způsobem

řadě určení

jsoucna,

nějaký

charakter, který záhadným

provází věci, anebo je to spíše takový ráz univerzální prezence?

např.

mluvíme

je v první

o

skutečnosti

nýbrž veškerou oblast

jako takové -a nemíníme

skutečného.

přitom skutečné

Existuje pouze jedna

skutečnost,

Vždyť

bytí té

či

i

oné věci,

bez ohledu na to,

kolik má dimenzí. A tato jediná celková skutečnost se neskládá teprve z mnoha
jednotlivých

skutečných věcí,

nýbrž

skutečnost

spíše

předem

shrnuje všechno jednotlivé

skutečné." 193

"Pojem skutečnosti je mnohoznačný" přiznává Fink. 194 Zdá se, že věci jsou buď
skutečné,

nebo

neskutečné

a "tertium non datur". Z tohoto omylu nás však vyvádí např.

imaginace, kdy i nepresentní, pouze imaginovanému, smyšlenému představování jsoucna
nemůže

upřen

být zcela

status existence,

může

existovat jako "smysl

představovaného

obsahu" nebo "skutečné vědomí neskutečného obsahu" 195
Následuje další problematizace může příslušet věci

"Avšak

- nebo, která jí

skutečnost

může chybět.

sama není žádná vlastnost, která

Odpadá-li

se všemi svými vlastnostmi. Co je to za zvláštní charakter:

skutečnost,

mizí celá věc

"skutečnost věci"

je to vůbec

něco na věci". 196

Jak tedy

může

jeví jako

skutečné

věci

nebo

být "zvláštní

vymezena hra? V jakém smyslu? Hra se nám

jednání právě jako ostatní lidské

činnosti

skutečnost

neskutečností"

činnosti.

Již od Aristotela je

spojována s pojmem energeiá, bytí v díle

je energeiá této síly.

Skutečnost člověka

(při

skutečnost

díle), bytí je síla a

vychází z "rozhodnutí jeho svobody".

Člověk se vztahuje k životu, předem rozvrhuje svoje cíle, zaujímá k životu určitý postoj.

Tato

činnost

"smysl" .

197

je provázena nejvyšší vážností. Jednání poznamenané životní vážností má

Hra je naproti tomu považována za činnost beze smyslu, za činnost nevážnou,

nepodřízenou struktuře účelu,

je

bezúčelná.

Probíhá sice podle

však nezapadá do životního rozvrhu. Hra nemá vážnost úkolu
"Svádí"

člověka

nějakého

plánu, tento plán

sebeuskutečňování.

k " 'estetickému postoji' k životu a podhodnocování reality lidské

bytosti. ,,1 98 Hru je možno kdykoli přerušit, vystoupit z ní.

193

199

Ve hře nevidím žádný

Tamtéž, s. 85-86.
Tamtéž, s. 86.
195
Tamtéž, s. 87. Toto vědomí z hlediska pravdy nezpůsobuje problémy, pokud jsme schopni rozlišit
fantazii od klamu a pokud např. nepovažujeme fantazii za vyšší stupeň skutečnosti, než je běžná
každodenní realita.
196
Tamtéž, s. 84-85.
197
Tamtéž, s. 89.
198
Tamtéž, s. 90.
199
Srov. Lévinasova ontologie anonymní existence, kde hra představuje protiklad k nezrušitelnému
břemenu existence, vlastnictví existence i vlastnění existencí.
194
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,..

vlastní smysl.
Hravou

může

běžná činnost, např.

být

činnost je pak v jakémsi modu "jakoby".

pracovní
200

činnost předstírající

Tento mód "jakoby" je spolu s neskutečností
Neskutečnost

jako existenciální nevážností podstatným momentem hry.

běžného

nevážnost a jako konání v modu jakoby' je podle
skutečné

momentem

nasazení. Taková

hry" "Konstitutivním rysem hry v jejím

jako existenciální

pojetí charakteristickým
skutečném

bytí je tedy

parafráze vážného života v živlu zdání." 201 To nejlépe postřehneme na tzv. znázorňujících
opět

hrách. Fink zde navazuje

na motiv podvojnosti, jíž charakterizuje hru v Oáze

Herec beroucí na sebe roli, stává se
představě,

kterou si sice

dvourozměrným,

představujeme,

realitou. My diváci na divadle vidíme
tím též "herní

štěstí.

je tak podoben fantazijní

ale o níž víme že je v duši, pouze psychickou

zároveň

reálné kulisy, lidi, kostýmy avšak

zároveň

s

svět".

Zde se Fink dostává k velice jemnému momentu, na který pak navazuje kritikou
platónského pojetí zobrazení jakožto zrcadlového odrazu. Fink se táže -a této otázce
přikládá

velkou

důležitost-

jako zrcadlový odraz

zda

skutečného

svět

hry

můžeme

chápat

života. Fink se chce

nějakým způsobem objektivně

opět přes

metafyzický výklad hry

jako zrcadlení, zrcadlového obrazu určitého vzoru dostat k jakési hlubší
předplatonského

skutečnosti

chápání hry, které není poplatné metafyzickému výkladu a z něj

vycházejícího pojmu MIMÉSIS. Platónovo pojetí jevového světa jakožto odrazu, stínu
inteligibilního
nápodoba
bytí

světa

idejí je

skutečného,

komparativně

dostatečně

známo. U Platona je smyslový

svět

chápán jako

ideálního pravzoru, ovšem nápodoba, která je tím pádem co do

degradována jako nižší

stupeň.

Fink

zdůrazňuje,

že smyslové

jsoucna jsou u Platóna smíšením bytí a nicoty, smyslové bytí je nicotné. Jsou a
nejsou. Chybí jim opravdová,

neměnná

věci,
současně

existence idejí, na níž pouze participují a jichž

jsou odrazem. Smyslová věc je stínem nepomíjivé věčné ideje. MIMÉSIS v díle básníka
a malíře je takto zrcadlením druhého řádu, MIMÉSIS MIMÉSEOS, nápodoba
nápodoby.
V tázání po

neskutečnosti

hry se Finkovi model zrcadlení zdá být nejprve

když poukazuje na to, že Platon si
méněcennost zdůrazňuje.

vypůjčuje

tento model

právě

podezřelým,

ze smyslové sféry, jejíž

Platonovo pojetí pak operuje s neprověřeným modelem

zrcadlení, aniž by ho detailně prozkoumalo. Tomuto metafyzickému chápání MIMÉSIS

200

E.Fink, Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 90.

201

Tamtéž, s. 91.
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jako zrcadlení by
se

mělo

mělo předcházet

zrcadlení je. Zrcadlení by

podrobit detailní ontologické analýze. V metafyzickém pojetí, jehož

neseme dodnes, chápeme v modelu zrcadlení
jako

vůbec

tázání po tom, co

neskutečný.

např. věc

jako

skutečnou

nutně skutečnost

Model zrcadla, zrcadlení implikuje

dědictví

a odraz v zrcadle
originálu a

neskutečnost odrazu. Fink se chce zabývat touto problematikou ontologicky. Člověk,

neživé

věci přírody,

rostliny i zvířata,

umělé věci

Rozmanité- jsou všechny ve všeobjímající
stín a přesto se nedá

říci,

skutečnosti.

věci

Všechny hmotné

věc.

vrhají

I odraz ve vodní

hladině

svým

způsobem stejně skutečný

Právě

tím, že odlišujeme odraz stromu od originálu, že jej nepovažujeme za

skutečný

že stín je

méně skutečný

skutečnosti.

mají všechny charakter

než

je

jako strom.

strom, spolu s obrazem vidíme i jeho

neskutečnost.

skutečnou věc,

příkladem

aniž by jí zakrývala. Jiným

Tato

neskutečnost překrývá

než je zrcadlení je např.

vidění

skrz

sklo, sklo je zrovna tak reálné jako věc, kterou skrz sklo vidíme. Zrcadlový obraz je
oknem, v

němž

nějaké neskutečné země,

vidíme do

je svým

způsobem průhledný.

Fink se pak snaží model zrcadla a problém zrcadlení jaksi obrátit. V tom, že
tomuto modelu dochází k bytostnému rozštěpení na
zrcadlení se lidem poprvé stalo jsoucno

skutečné

dvojznačným

a méně

právě

skutečné.

díky

"V

a rozpadlo se na originál a odliku,

takže bylo možno klást otázku, co je jsoucí." 202

PLATÓNŮV VÝKLAD HRY POMOCÍ ZRCADLA, JEHO KRITIKA BÁSNÍKŮ.

Platón, jemuž je podle Finka nutno

přiznat určitou

hravost myšlení, vystupuje jako

velký kritik hry tak, jak ji prezentují mystéria a tragédie. Proti exstatické, manické
básníků

pravdě

posedlých Múzou a Appolónem Platón uznává jenom pravdu rozumu, idejí, jež je

přístupná

pouze myšlení. Krásno je pouhou předzvěstí, (nižším)

pravdě. Stupně

krásy od jednoho

těla

k více

tělům, přes

stupněm

na cestě k

duši, myšlenku vedou až

k nejvyššímu pravdivému bytí ideje, která není smyslová. Krása spolu s mocí Éróta vede
člověka

ku

pravdě.

Básnictví má v tomto kontextu nejnižší postavení, jako pouhý vůdce

nesrovnatelný co do

stupně

Pravda básnictví je

nepůvodní

pravdivosti s nadsmyslovými idejemi.
a pravda filozofie stojí vysoko nad ní. Platón tímto

pojetím podle Finka na dlouho

předurčil

metafyziku umění a axiologicky

co 2 Tamtéž, s. 105.
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určil

podřadnou

roli

umění

oproti

pravdě.

Fink ovšem platónskou koncepci chápe jako
interpretaci nápodoby coby odrazu v
porozuměním neskutečnosti

nápodobou

něčeho

předchozí

kapitole. Chce se dopracovat závěru

hry. 1eho zásadní otázka zní, zda je hra odrazem, odlikou,

něčeho

určitých

vážných

nějaké

skutečného

již odvozeného, již odraženého. V úvahu pak přichází i

varianta, že celá otázka nápodoby je v

Finka nezajímá

omezenou, což již naznačil v kritické

a v duchu platónského modelu, zda je to nápodoba něčeho

anebo, zda je to nápodoba

jako kopie

silně

základě špatně

položena, když je nápodoba chápána

činností.

pochopení na fyzikálním

základě,

nýbrž spíše "jak je zrcadlový

obraz viděn a jak je v tomto vidění chápán". 203 V první řadě nemůže být o nějakém
zrcadlení žádná

řeč

bez vidoucího lidského oka "V zrcadleních , která lidské oko

nevidí, která vznikají a zanikají jen jako fyzikální

děj

"mezi stromem a vodní hladinou

není obsažena žádná teze skutečné 'neskutečnosti' právě tak však probouzí naše tázání." 204
Člověk vidí ve skutečném povrchu hladiny neskutečný obraz a chápe jeho neskutečnost.

To je

právě

to, co Finka nejvíce zajímá -jenom vnímavá bytost je schopná

a jenom vnímavá bytost si

uvědomuje,

že v ne skutečnu obrazu se zrcadlí

nějakého reálného předmětu, uvědomuje si poukaz k předmětu 205

Podle Finka tento

"objektivně

vidět

obrazy

skutečno

.

se naskýtající zdaj" je možný vlastně jenom ve zrakové

rovině.

V různých smyslových oblastech můžeme vnímat něco, co je v

-jako

např.

podstatě neskutečné

sluchové halucinace, subjektivní vjemy. Zrcadlové zdání je ale

intersubjektivní. Fink se ptá, zda tato schopnost zraku uchopovat obraz je daná ve "zraku
samém jako takovém" anebo zda je dána tím, že je obraz odkázán na

světlo.

Tento

problém byl ve filozofii doposud velmi málo analyzován a u Finka se nám jeví jako
jeden ze zajímavých a velmi
bytostným

důležitých bodů.

způsobem spoluurčeno právě

"Tázání na bytí v antické filozofii je zřejmě

tímto rozpolcením bytí a zdání, které je možné v

prostoru zraku a světla. "206
Rozpolcení na bytí a zdání je tedy možné "v prostoru světla" 207 -zrcadlení umožňuje
dvojznačnost

jsoucna, jeho rozpad na originál a odliku a umožňuje

vlastně

tázání po

jsoucím.
Fink si dále pokládá otázku, kterou bychom

203

měli

Tamtéž, s. 111.
Tamtéž, s. 111.
205
Soudíme, že by to pravděpodobně nedokázalo např. zvíře.
206
Tamtéž, s. 111.
207
Fink to naznačuje Fink už tamtéž s. 105.
204
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chápat velice hluboko. Tušíme, že

směřuje k jistému cíli, který v této fázi textu ještě není zcela explicitní.

208

.

"Je vůbec v

zobrazení podstatný vztah k originálu?" táže se Fink. "Je každý obraz zobrazením?" "Je
každé zobrazení zrcadlový obraz?"

209

Je vidět, že Fink směřuje opět někam jinam než

platónský metafyzický model.

OPTIKA ODKOUZLENÉHO. KRITIKA PLATÓNOVA MODELU ZRCADLA.

Metafyzický model sesadil z trůnu hru. Metafyzika se prosadila tím, že zasadila
poslední ránu myticko-tragickému chápání

světa

ve

hře

a stalo se to

právě

použitím

pojmu mimésis. Jím nechala hru zcela splynout s touto zrcadlící mimetickou povahou.
Jaké by však bylo jiné možné schéma nápodoby než mimetické?- ptá se Fink. "Je
nápodoba napodobováním antických událostí a jednání? Na první pohled se zdá, že jiné
schéma 'nápodoby' neznáme"? 10
platónská metafyzika pojmem mimésis prosadila optiku určitého odkouzlení. U Platóna
se

řemeslník

bytostně
nějaká

(technités) vždy

řídí

vzorem, vzorem

nějakého

jsoucna- techné je vždy

mimetická. V oblasti mravní napodobujeme ideály. Všechny tyto vzory jsou

jsoucna. Básník je však pouhý nastavovatel zrcadla, ten kdo s ním manipuluje.

Zrcadlí, ale

vlastně

neumí prakticky nic, je spíše jakousi karikaturou řemeslníka a jeho

činnost je pouhou MIMÉSIS MIMÉSEOS, nápodoba nápodoby.

Je však bytností hry nápodoba? Je to podstatný a rozhodující rys? "A je nápodoba
napodobováním jsoucna uvnitř světa?." 2ll Takovéto chápání hry jako nápodoby,
zrcadlení je podle Finka naprosto

podmíněno

zcela

vystřízlivělým

pohledem toho, kdo

hru sleduje.
Odkouzlení je

právě

zásadním rysem metafyziky, která tak chápe hru jako nápodobu na

bázi zrcadla.

Vidět

takto dualisticky, v

neskutečný

obraz,

vidět

rozštěpu

hru a zobrazení v tomto

na originální,
rozštěpu

skutečné

jsoucno a

je možné jenom díky

odkouzlenému pohledu vlastnímu metafyzikům a nakonec i nám -v dnešní
která je do

značné

míry metafyzickým

fenomén hry, avšak tyto
pozoruhodný proces.

oči patří

Mění věci,

přístupem

determinována.

době,

"Před očima je

sice celý

odkouzlenému diváku. Odkouzlení je vůbec
aniž by se samy o

sobě skutečně proměnily.

Najednou se

Všechny tyto úvahy jsou - zdá se útokem na skutečnostní dualitu obrazu a originálu, věci a její
odliky v obrazovém světě. Fink zdůrazňuje, že nositel obrazu je nejméně tak důležitý, jako obrazový svět.
Platón tyto dva momenty vyloženě směšuje.
209
Tamtéž, s. 117.
210
Tamtéž, s. 119.
211
Tamtéž, s. 120.
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nám však jeví v chladném
věcí,

světle.

Dokud jsme nadchnuti, strženi

nějakým člověkem či

dokud je vidíme zrakem lásky. Jsou jakoby zjasněni, povzneseni,

hlubší význam jsme jakoby
lze ovšem

pociťovat

dotčeni

kouzlem, zasaženi tajemnou

i jako démonickou moc, která

před

září.

vyzařuje

z nich

Takové zaujetí

námi kouzlí falešný obraz,

avšak většinou je cítíme jako hlubší pravdu zanícení nás vede do srdce všech věcí.
Avšak zaujetí může náhle a nepochopitelně pominout , kouzlo se zlomí- a milované lidi
příliš

vidíme pojednou 'až

lidské' vzdušné mosty spojující naše vespolné bytí ztratily

svou nosnost, sen je ten tam, cítíme rozčarování. Každý známe tuto podivnou
krajiny lidského života. Odkouzlený člověk vidí najednou všechny
nesprávné

říkat,

že vidí

'pravdivěji'

je

kritičtější, nedůvěřivější

a vidí

věci

proměnu

jinak. Je

ostřeji

všechno to,

co vidí nedůvěra ... " 212
Finkovi se takto rýsují

dvě

perspektivy chápání,

rozumění hře

- diváka okouzleného

hrou a "odkouzleného" diváka, potažmo metafyzika. První se týká myticko-tragického
člověka

a básníka. V perspektivě okouzleného diváka ho hra doslova "drží" svým

kouzlem a představitelé hry se mu ztrácejí za hrdinou. Uchvácený divák byl "epoptem
epifanie" boha a přímo pozoroval skutky a utrpení boha. Odkouzlený divák pozoruje
hru pohledem deziluze. Platón je velkým

představitelem

odkouzlení. "Teprve pak, když

z lidské tváře spadla maska boha, lze demaskovat hru jako nápodobu napodobování."
Platón v podstatě chápe hru a napodobení jako otrocké zrcadlení. Básník

213

či malíř

takovouto otrockou věrnost nezachovává, je v zobrazování svobodný. Obraz umělce však
nezrcadlí, spíše parafrázuje. Básník, malíř s ním nakládá
•
' po d statne' -rysy. 214
Jenom
nevk tere-

svobodně.

Básník uchopuje

Čím je obraz nad znázorňující funkci? Není už pak samotnou hrou? Platónův důraz na

zrcadlení potlačuje veškerou hravost. MIMÉSIS zrcadla je nejvíce mimetická. Pouze
otrocky napodobuje,

bezmocně

zrcadlí povrch jsoucna. Platón směšuje

tvůrčí

básnické práce s touto otrockou, bezmocnou nápodobou povrchu jsoucen. V

moment

očích

filozofa

se pak básník stává inferiorním, nejnižší z profesí. Platónská kritika básnictví chce strhnout
hře

a obrazu její magickou masku, svrhnout antická božstva Dionýsa a Apollóna, která

naznačují

hlubší pravdivost

činnosti

básníka.

212

Tamtéž, s. 120.
Tamtéž, s. 121. Jedním z dalších aspektů je, že zrcadlový obraz- např. v Platónově přirovnání
implikuje současnost originálu a obrazu. Hra je současná s nějakým "vážným" originálem. Jak však víme
-zpravidla tomu bývá jinak- hra není z hlediska času nutně paralelní s "vážným".
214
"Je tu tedy spíše současnost dvou časů než současnost jednoho a téhož času"- tamtéž, s. 123).
213
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Je zajímavé, že Finkovo pojetí obrazu není

namířeno

-tak jako Lévinasovo- proti

světu.

Lévinasovo pojetí obrazu je chápání obrazu jako něčeho zcela mimosvětského, exotického.
Fink to vidí zcela jinak- nosič obrazu jakožto reálná věc díky své podvojnosti zcela
světa. Svět

nevypadává ze
"Jako však
je

svět

svět

obrazu už potom není

obrazu neznamená žádné

obrazu, není v

realitě

nějakou

přerušení

negací reality. Fink

reálné souvislosti

věcí

a jako tam, kde

žádná trhlina, nýbrž tato realita pokračuje v 'nositeli

obrazu' (jako voda jakožto voda prostupuje zrcadlovým obrazem stromu),
svět

říká:

hry neporušuje reálnou souvislost lidí a věcí: je sice v

sobě uzavřen,

právě

tak ani

avšak jeho místo

jako ireálného zdaje je uprostřed této reálné souvislosti, jeho reálným substrátem jsou
hrající lidé a jejich materiální pomůcky ke
Svět

hry

jejich

nemůže

hře

obojí dohromady funguje jako jeho 'nositel'.

nikdy existovat sám pro sebe; vždy je odkázán na

pomůcek obtížně

popsatelným

způsobem překrývá

dávájednotujejich souhra, a přitom je nezakrývá."

Finkova interpretace tedy
Platónem a

silně

silně zpochybňuje

problematizuje jeden z

"předzvěsti",

provizoria na

obrazovostí", kterou jistě nelze
interpretaci hry- potažmo

cestě

popřít,

umění

a

skupinu hrajících lidí, kterým

215

chápání metafyziky

ústředních pojmů

nápodoby. Chápání obrazu a hry jako zrcadlení
pouhé

skutečnost hráčů

určila

umění započatou

evropské estetiky- pojem

na dlouhou dobu roli krásna jako

k pravdě. "Strukturní

spřízněnost

hry s

umožnila ne zcela korektní metafyzickou

- jako nápodoby (nápodoby nápodoby), tudy "sem

mohla vstoupit metafyzická kritika hry a její metafyzické ovládnutí. Zde bylo možno
nasadit páku a svrhnout starý obraz bohů".
být

podřízeny

destruktivním

rozumovému
záměru

řádu,

216

Byl založen model, kde krásno a hra mají

bytí, EINAI má být podřízeno NOEIN, myšlení. "V

byla analogie mezi hrou a obrazem

zrcadlení metafyzika mohla prosadit svou koncepci
rozumové stavby jsoucna jen tehdy, pokud bylo

světa

potlačeno

přeceněna,

ba

'přetažena'

jako univerzálně

až k

odstupňované

pojetí vládnoucího celku

světa

jako hry." 217
"Jestliže hra v
rámci

těchto

určitých

struktur

mezích vykazuje struktury analogické strukturám obrazu a v

rovněž něčemu

odpovídá, není ještě

vyloučeno,

že

nejbytostnější

odpovídání hry se neděje jako spodobování." 218 Spodobení jako odkaz k něčemu
jinému (jinému jsoucnu) Fink nepopírá.
215
216
217
218

Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,

Zdůrazňuje

s.l26-7.
s.l31.
s.l31.
s.l32-3.
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však sekundární hodnotu tohoto

aspektu a Platónův
nám

důraz

přece ještě neříká,

považuje za

Identifikace zobrazeného

"co je obraz jako obraz". Fink se pak

obraz fungující jako odlika
světle

nakonec nedokáží ve

přehnaný.

vytváří

výše

zmiňuje

předmětu

o distanci, kterou

mezi originálem a kopií. Platónovy kategorie

zmíněného

explikovat ani obrazovost, ani hru.

Skutečnost a neskutečnost nejsou "způsoby bytí jsoucna." "To je kritický bod" 219 Vidímeli zobrazení jako zobrazení
prohlásit obraz jsoucna,
možné, že by
více než

určitého

neskutečnost

"neskutečnost"

"skutečnost".

jsoucna,

můžeme

pak mít právo do jisté míry

za méně hodnotnou. Podle Finka je ovšem naopak

(uchopená bez determinace platónským modelem) mohla být

Dostává se ke své zásadní teorii symbolu.

SYMBOL
V
si

původním
rozdělili

když

např.

významu, funkcí byl symbolem

dva přátelé,

kteří

se rozešlí do

např.

světa.

rozlomený peníz, jehož dvě poloviny

Poloviny jím měly sloužit k identifikaci,

poslali posla se zprávou apod. Fink poukazuje na

pojmu symbol- "zlomkovitost" a

"doplnění".

původní

řecký

význam

"SYMBOLON pochází ze SYMBALLEIN

- 'skládat dohromady' a znamená skládání zlomkovitého s tím, co je doplňuje." 220
Takovýchto

případů

v Platónově

Hostíně dvě

skládání celku ze dvou

částí

nacházíme mnoho, Fink

zmiňuje např.

poloviny lidské bytostí, rozpolcené bohy, bloudí a hledají se

"muž hledá ženu, žena muže jsou to SYMBOLA, poloviny života předurčené k tomu,
aby byly
ženské

doplněny, neboť

doplnění

jsou všechny

celý

člověk

životné jednoty neruší limitovanost 'celého'

konečné věcí vůbec

Nicméně

je teprve jejich soulad.

zlomky

-ať úmyslně,

člověka.

ani mužské, ani

V hlubším smyslu

anebo z nedopatření,

ať

zdravé,

anebo určené jistou zbaveností." 221 "Bytí, pokud přísluší konečným věcem, je bytí
rozmanitě

Jako

rozlomené a omezené, je fragmentární, zlomkovité, rozpolcené a roztříštěné.

střepy

zlomky

vypadá mnohočetné a mnohotvárné jsoucno. Avšak těmito

současně

všude a po všechen

prochází univerzální
čas

přítomnost

a které ve svém prostém klidu

jediného,
ještě

střepinami,

světaširého

objímá běsnění

bytí, které je
protikladů

rozporu, moc zápornosti. Shrnuje zlomky a přece není jejich dodatečným skladem.
Celek, v

němž

předchází

219

120
221

se vyskytují všechny

konečné věci

není poskládán z konečných prvků

všemu rozdrobení a rozdrobené zahrnuje v

Tamtéž, s.l35.
Tamtéž, s.l36.
Tamtéž, s.l36.
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sobě.

Celek

světa je

první a

a

poslední celek, který je před všemi jednotlivými věcmi a prostírá se přes ně všechny." 222
Zde Fink jakoby

uzavřel

věcem.

jednotlivým

kruh problematiky

nějakého doplnění,
nitrosvětské

dopadne na

jako horizontu celku předcházejícího

Vidíme-li jsoucna a mluvíme-li o bytí jsoucna, nevidíme onu

kosmickou jednotu, která jenom
"Nikoli

světa

čas

od

času

prostřednictvím

nýbrž docelení

část

zableskne -když

jediného celku:

a pozdvihne je do velkého jasu univerza.

zlomek bytí se jakoby stává 'transparentní'."

dojde docelení.
světlo světa

Konečná věc,

tento

223

Tato symbolizace není symbolizací jednoho jsoucna jiným -to je zásadní rozdíl od
metafyzického pojetí. Není to
není to

přiřazování

doplnění něčeho

(jsoucna), které by tu předtím

jednoho jsoucna k druhému,

rovněž

chybělo

a

to není zrušení "fragmentárního

rázu konečných věcí" 224 , nýbrž jistým navrácením jednotlivého celku světa. "Takto se z
věcí

stanou SYMBOLA nikoli jako znaky

něčeho

jiného jsou

věci

symbola, nýbrž právě

jako ony samy, pokud svou konečnost ukazují jako konečnost uvnitř světa." 225 "V
prohlubování

věci směrem

ke

světu

se

věc

stává symbolem,

děje

se SYMBALLEIN

jsoucna a univerza. "226
"Celek, jenž jako celek není viditelný, se zjevuje ve
sám v

sobě.

vnitřním

poli sebe sama. Je

rozzářený

TOTUM se vrací do jedné ze svých částí a odleskem celku vyzdvihne tento

dílek uvnitř světa do závratné výše" 227 "Neskutečnostje zde základní črtou symbolického
reprezentování celku světa v nitrosvětském jsoucnu" 228

KULTICKÉ JEDNÁNÍ, ZLATÝ VĚK, MYTICKÉ OBRAZY, MASKA

K tomuto
Děje

zazáření

se však v

celku

určitém

světa,

kosmu na jednotlivém jsoucnu dochází ovšem

speciálním modu chování, tím je magická praxe. K této praxi se

uchyluje "primitivní" kultické-mytická
obou těchto

případech

společnost,

ale nacházíme ji třeba ve

není magické, hravé jednání chápáno v distanci k

a vzhledem k nim jako

zřídkakdy.

méněcenné.

Naopak je to jakýsi okruh, okrsek, v

222
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hře dítěte.

V

běžným věcem

němž

"do sféry

obvyklého vniká něco svým bytím silnějšího, něco mocnějšího."

229

To opět vůbec

nezpochybňuje diferencování, rozlišování tohoto světa hry od obyčejného světa. Ani

primitiv, ani dítě toto rozlišování neztrácejí. Jedná se o něco jiného. Neskutečná sféra není
axiologicky méně hodnotná.
Fink se nejdříve zaměřuje na lidský aspekt hry a konstatuje, že kult nelze definovat
jednosměrně pouze ve směru od člověka k bohům, ale je zde i opačný směr.

"Hra nevytváří určité okrsky, nýbrž nechává na omezeném jevišti vzcházet celek. Celek
jakoby se zjevoval do sebe a vyjevoval se 'v obraze: ukonečňuje se v konečném
tento obraz je symbol v původním smyslu' ".

230

Moment neskutečnosti je chápán úplně

jinak než v modelu zrcadlení, aktér kultu předvádějící démona nebo zvíře je
skutečnější než to, co zpodobuje. Jedná se o určité očarování a přímo "zaujetí

spodobovanou mocí." 231 je místem přemoci. Neprezentní, neviděné moci vystupují
uprostřed

limitovaného prostoru.

Detaily kultického přístupu rozebírá pak Fink ve třetí části knihy pod názvem Mytická
interpretace hry. V kultické hře dochází k nazírání světa. Kultické jednání je zvláštním
druhem praktické činnosti. Kde se tato činnost zrodila? V mýtech představovaný Zlatý
věk byl věkem, kde vládnoucí moc světa nebyla ještě zastřena, nebylo ztraceno ono

jednotící bytí celku, všeobjímající, nebyl ztracen celek pro jednotlivosti. "Na každém
stéblu trávy ležel odlesk nejvzdálenějších hvězd a vše bylo plné bohů. Časem však došlo
k určité "opotřebovanosti" věcí, návyky lidí "zakalily původní pobývání lidského
rodu na pevné zemi pod otevřeným nebem. "

232

V zevšednění života začalo být nutné

prolamování pokleslé všednosti. Kult se pokouší tyto běžné věci zkušenosti opět povýšit
do původního stavu. Je tak vydělen posvátný okrsek, háj, chrám, stanoven obětník, kněz.
V kultu a jeho prvcích je snaha, aby vzdálenost ke kosmu opět nebyla absolutní.

"Kdykoli rozumíme věci z tohoto běhu bytí, má 'hloubku světa' a září nekonečnou
významností, neodkazuje za sebe k jiné věci -ukazuje do základu sebe samé, k pohybu
pomíjení, který touto věcí prochází. "233 V původním Zlatém věku září všechny věci
světlem světa. V době "opotřebování" a "návyků" je potřeba v kultu vyzdvihnout

229
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některé věci

a interpretovat je jako SYMBOLA. Kultické chování je- nahlíženo

-už jaksi odvozené. "Není-li už celá země plná plodivé síly a rodícího

růstu,

zvnějšku

je třeba

alespoň vyšetřit nějaké místo jako posvátný okrsek." 234

Mytické obrazy neslouží jako nástroj
nějaké vědění předchází

vnímání) a toto

Obraz něco

sděluje

obrazu, pak obraz

člověk předtím (předchází
viděním

sdělování.

vědění

sděluje

jenom tehdy, pokud

a generuje smysl.

Vědění měl

již

je tedy spíše jaksi objektivováno

v obrazu. Mytický obraz není obrazem tohoto typu, nebo

alespoň

zde není tento

moment primární. V nazírání obrazu dochází přímo k "porozumění smyslu života." 235 U
mytického

člověka

představu

je- nad naši

-

silnější

kolektivnost a na

sympatetické a archetypické bázi je spojen s kolektivem svého kmene
mluví o jistém "rytmu"

společného

či

národa. Fink

pulsu (pojem je zde velmi blízký motivu rytmu a

participace u Lévinase).
Mytický obraz nepoukazující k v nějakým
může

věcem či jsoucnům např.

být tímto kolektivním symbolem. Pro

jakési fantazijní, fiktivní

krajině.

Mytický

nositelem a smyslem. "Symbol je

člověka

člověk

i sloup, menhir

naší doby je mytický

svět

podoben

naproti tomu nediferencuje mezi

konečná věc, vnitřně průhledná

k vládnutí

světa,

jímž je

jakožto věc podmíněna" 236 připomíná znovu a znovu Fink? 37

POSVÁTNÉ, MOC A PŘEMOC, SKRYTÉ MOCI

Zjevení posvátné moci je pro kultického
povznesením", nechápe tuto moc jako
Původní otevřenost

člověka

svět,

spojené s "blaživým

děsem", "děsivým

tak jak jsme ji popsali filozofickou cestou.

celku je v kultu a ve vztahu k božstvům tedy

Fink pak v dalších pasážích analyzuje, jak probíhá styk kultického
a démonickými mocemi. Tyto moci se archaickému

234

člověku

poněkud zastřena.
člověka

s posvátnými

neukazují. Nejsou pro

něj

Tamtéž, s. I 52.
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236
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Na str. 162-163 Finkovy knihy je zajímavá poznámka srovnávající filozofii a náboženství. Filozofii
náleží pouze pravda rozumění bytí a otevřenosti pro svět. Hegelovo pojetí pravdy náboženství, která se
má k pravdě filozofie jako představa k pojmu je v určitém směru hybridní. Každý pokus rozpustit
náboženství do filozofie vede k teologizaci filosofie. Tyto postřehy se týkají taky problému logu a logické
světelné povahy filosofie. Kult nelze dost dobře filozoficky studovat. Podle Finka má filozofická reflexe
kultu svoje specifika a není jí zcela dovoleno proniknout "dovnitř" kultu. Filosofie nemůže zcela kult a
náboženství pochopit. Filosofie, která vidí kult jako pouhý derivát původní vztaženosti k celku, je pro
kultického člověka, který je "uvnitř" kultu, nepřijatelná.
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presentní jako běžné

předměty

a

činnosti,

jako je práce, lov,

obdělávání půdy.

silami nelze zápasit běžným úsilím a lidskou silou. Tyto síly však kultický
za běžnými jevy a událostmi,

ať jako

dobré

či

zlé síly

způsobující

jako s

hračkou.

člověku

se

proměně.

Celkem snadno a bez

překážek.

či přestrojují

V jednoznačném, jednoduchém postoji je
může

vejít v kontakt s

přestane sám být jednoznačným.

těmito

a hrají si s ním

Je to v pravém smyslu hra. Tyto bytosti

neukazují, ale skrývají se, schovávají

vyrovnat, a přece

člověk spatřuje

zdar, narození, úrodu či

člověkem

škodu, neúrodu, nezdar v lovu apod. Skrytí bohové vládnou

S těmito

člověk

- jsou v neustálé

zcela vydán,

nemůže

se Jim

silami, použije-li masku, zakuklí se,

238

Člověka- především kultického- necharakterizuje jenom jakási sféra moci,
předmětů,

sféra presentních

s kterými manipuluje a k nimž

světě neurčuje výlučně,

pobývání na

ba ani rozhodujícím

způsobem

hmatá, cítí a chutná, není formováno vnímáním vnímaných
silněji

viditelné, mnohem
.
po d1vnou
moc. "239

Archaického neustále
tom, že bytí

věcí,

v

věcí,

jeho úsilí. "Jeho
to, co vidí,

nevládne mu to, co Je

se ho dotýká neviditelné, vymýšlené a tušené, to, co cítí jako

člověka

němž

směřuje

provází

něco

hrozivého. "Už tento raný 'divoch' ví o

se domníváme vyznat se,

může nepochopitelně převrátit

v

tajemnou a temnou cizost, která zaráží a děsí. "240 Tuto hrozivost neuchopuje archaický
člověk

filosoficky, ale personifikuje ji. Pro nás již

bytosti

číhající

za

keřem,

stěží představitelnými způsoby.

ve skalách apod., které vidí

člověka

Jako

aniž by byly viděny.

"Člověk dokládá svůj pánovitý postoj ke všem věcem, které nejsou lidské tím, že na ně

'pohlíží'. V jeho pohledu se ostatní věci stávají jeho předměty, jeho objekty. Člověk je
univerzálním

svědkem

bytí

věcí,

které nemají

způsob

bytí

člověka,

a které nás

obklopují jako zvěř, rostliny a skály." 241 To je jedna z pro nás nejzásadnějších Finkových
tezí, v níž lze
v

vidět

osvětlené sféře

spojitost s Lévinasem popsaným modem "danosti"

předmětů

ve

světě,

moci a svobody, která je vlastní spíše dnešnímu člověku. Kultický

člověk

je neustále provázen skrytými mocemi. Fink dodává: "Avšak tento pohlížející

svědek

je ten, na koho hledí podivný pohled, který stále cítí v zádech -a který nikdy,

byt' by se ohlédl seberychleji, jako takový a nezastřený nikdy nespatří."
že tento pocit,

představa

kultického

člověka

242

Je důležité,

podle Finka dochází jistého oslabení

Fink se domnívá, že původ představ o těchto silách je v mrtvých, kteří přicházejí a odcházejí.
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během

dějin.

Nejprve chápáním

představou jejich
představy

těchto

možného

mocí nejen jako zlých, ale také dobrých a posléze

ovlivňování

motlitbou,

obětí

a nakonec tyto

očištěné

krystalizují až do monoteizmu nebo do metafyzického boha platónského typu).

"Pokud jednoduše jest tím,
v lásce, v práci a boji.

čím

Způsob,

je, je míčem, s nímž si pohrávají démoni. Jednoduše jest
jak nebýt touto

hračkou,

jak uniknout

jednoduchosti své existence, je zakuklit se,vzít si masku. Maska je od

jednoznačnosti,
člověka

samotného

odlišná a může jí být vlastně libovolná věc. Člověk maskou nechce oklamat druhé, ale
chce se "sám
démonična

sobě

jevit

různými způsoby,

maskou chce vejít do kouzelného okrsku

a aspoň trochu se podílet na nepochopitelné

proměnlivosti démonů.

Maska

nemá mást, nýbrž okouzlovat. 243 Uniká jednotvárnosti své existence.
Maska není klam, ale je to magie, kouzlo. Fink se ve 14, kapitole charakterizuje masku
jako elementární vrstvu kultovní hry a určuje pak i vrstvy další.
"Žije-li člověk bez masky, tedy jednoduše, např. v námaze práce a boje, nemůže proti
démonům vystoupit, je jim vydán všanc, vystaven jejich prokletí či požehnání. Člověk

má však zvláštní možnost, totiž že je s to vzít na sebe masku." 244

MASKA, ČLOVĚK A JEHO PROVÁZANOST S VĚCMI, SKLOUBENOST VĚCÍ,
PROMĚNLIVÝ BĚH SVĚT A, NESKUTEČNOST OBRAZU JAKO MÍSTO

PRŮLOMU KE SKUTEČNOSTI SVĚTA, TŘI VRSTVY KUL TU.

Fink pak

detailně

maska je s to

analyzuje to, jak je možné, že takovýto jednotlivý

měnit člověka

nesmírně

a poukazuje na

jako je

složité a neprobádané struktury

významu, jež pro nás mohou mít předměty. Jejich parciální
intersubjektivní významy. Hledat jakousi objektivitu

předmět

či

privátní významy, jejich

těchto významů

je velice obtížné.

Říká k tomu: "Člověk tu není na jedné straně a věcné předměty na druhé - člověk je

složitým a
věcech

velice

obtížně

rozluštitelným

odráží jeho

činnost,

důležitou tělesnost

se neobejdeme-

zbraně,

způsobem

je v nich

vpjat do svého

zpředmětněna

prostředí

a

především

a objektivována. Fink

lidského pobytu, odkázanost

člověka

na

předměty,

lože, chrám. Nejedná se jenom o nástroje, ale

momenty existence, pobytu, jeho ekstáze. Náš život se

neděje

v

nějaké

se ve

zdůrazňuje

bez nichž

přímo

o jakési

duchovní

sféře.

Tyto věci jsou vlastně neodmyslitelné od lidského pobytu. Člověk jakoby byl v nich,
243
244
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těchto věcí, patří

jakoby na nich participoval: "jsme spojeni s bytím
lidské bytosti,

patří

k životní

výbavě

k nám a nelze je od nás odmyslet, nemáme-li anulovat specifické

lidství člověka." 245
Fink něco podobného
jako každá věc je ve

naznačil

světě

můžeme

člověk

je

časoprostorovými věcmi, člověk
člověk

života vtahuje

nastíněná

"Neboť

věci,

svého pojetí

světa

světa

pro chápání

a věcí v

možnostem. V tomto

na

ne pouze v jeho

něm)

svět,

duch, jako

je vprostřed

věcí,

zemi,

způsobem

do

momenty tohoto "zapadání",
porozumět

netělesný anděl

je v prostoru a čase

zařizuje

bez jejího

nad
světa,

je tu

obydlí a do atmosféry svého

nutně zapotřebí".

je zde možná určitý posun v tom, že Fink (v duchu

nechápe

působí

aktivitě,

Takto chápaný předmět

určitém

v

věci

jenom jakoby nástroje,

příruční

jsoucna,

a která jsou především poukazem k jeho bytostným

momentě (zřejmě

společnosti) věci směrem

také

čistý

a svým

a kritiky Heideggerova pobytu jako existenciálního východiska

člověk působí

tvoří, či

Tak

provázanost s věcmi, jejíž náznaky

rozšiřuje

jež má ve své základní nouzi
čas

běhu světa

lidské existenci nelze

kořeny' obdělávaje

'zapouští

Oproti Heideggerovi z Bytí a

resp.

tohoto

hledat na více místech, specifikuje a

stýkání s věcmi", "nevznáší se jako

jimiž

součástí

"zapadá". Tato nutná, Finkem

této provázanosti. Fink k tomu říká:

usazen:

"běhu světa".

a má souvislost se zbytkem universa, není izolovaná a "zapadá"

do celkového kontextu, také
něj rovněž

již v pasážích o "skloubenosti" věcí a o

na

smyslu

na něj, jako

podkladě

charakteru archaicko-mytické

opačném člověka existenciálně

součásti

pobytu člověka s ním

nějak

charakterizují
korelují a to

ale i v jeho limitovanosti a pasivitě.
může

pak v

podstatě

V určité provázanosti to není pouhý "daný"

fungovat s účinkem na samotného

člověka.

předmět.

Maska je pak takovým předmětem, jímž člověk uniká svojí identitě. 246 Fink pak mluví
ještě

o dvou dalších vrstvách kultu, jíž je magická technika a kultovní hra. V magické

technice je možné díky opakování celku
celek". V kultovní

hře

jsou

světa

obě předchozí

v jeho

části

naopak působit "z části na

vrstvy obsaženy a je

rovněž způsobem

styku

s božskými mocemi a rituálem odpoutaným však od

"bezprostřední

Podle Finka je zde již značnou měrou obsaženo

uchvacující TEORIA, údiv a

"zření

nouze".

užaslý obdiv pro boží vládu v univerzu"? 47 "Kultovní hra ukazuje, jak se to má s
člověkem,

245
246
247

jeho

domnělou

silou a výtečností, s jeho hrdostí a s jeho věděním, jak malý a

Tamtéž, s.l81.
Fink o tom hovoří tamtéž, s. 184.
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nicotný je před bohy, jak se hroutí pod tíhou viny a propastné bolesti, jak nutně propadá
potupě

a šílenství, aby jako Oidipus a Aiás, jako Niobé zakoušel

nejtrpčí

spodní vrstvy

naší existence, hranice lidství. Kultovní hra se stává slavnostním výjevem božího
společenství,

hře,

epifanií božské moci a paradigmatem lidského utrpení. Ve

kterou

provozují a konají lidští herci jako slavnostní službu bohům, jako posvátný dar, tito
herci- což je

vůbec nejpozoruhodnější-

hrají to, jak je s nimi 'hráno': hrají svou vlastní

lidskou úlohu, kterou je být hračkou a míčem nebešťanů." 248
Paradoxní na této

hře

je zde

opět

moment

určité

identity hrajícího a hraného. Hrají o

kosmických silách a neviditelných mocech. V tomto

způsobu

zjevování kosmu

opět

nejde o logizaci, o uchopení pojmy, o nápodobu nějakých jsoucen. "Kultovní hraje
centrum primitivního

světa

lidského života, základní akt jeho pochopení a výkladu sebe

sama. Tento raný život se ještě nemusí vyjadřovat o
mluví
zřít,

vizionářskými

sobě

pojmy a logickou syntaxí,

obrazy, gesty, vznešenými a stylizovanými rituály, musí jednat a

okem i tělesným pohybem

rozumět

'tomu', jak se to s ním má -jak je odevzdán

mocným silám, které jej přesahují, jim vystaven a vydán, jak 'závisí' na nadlidském. "249
Finka na mnoha místech jeho knihy
a skutečnosti hry a v tomto

případě

opakovaně

kultovní hry.

znepokojuje problém zdání
Zřejmě

žádný z diváků kultovní hry

nepochybuje o tom, že pod maskou se skrývá člověk, avšak
masky, hry, divadla nevede k tomu, že by se zrušila intence
v bytí'. Tato znalost zdánlivého je naopak právě
SYMBOL. Je-li

nějaká

"vědění

znázornění

předpokladem

událost 'pouze hraná', 'zjevuje-li' se

o zdánlivosti
a 'zlomila se víra

toho, aby vysvitl

před

diváky pouze v

imaginárním okruhu scény, není tím nijak připravena o svou hodnotu a pokládána za cosi
"méně,

než jsou skuteční herci, za méně jsoucí, než jsou lavice pro

Naopak:

'neskutečnost'

'průlomu'

hlubší a

ve smyslu magické reprezentace se stává

pravdivější

mocí. Teprve tím se pojmu

vlastní

skutečnosti

skutečnosti,

přihlížející.

význačným

právě skutečnosti

místem

vševládných sil a

dostává jeho bohaté a odstupňované hloubkové

dimenze. "250 Neskutečnost hry je "vstupní branou" ke skutečnosti světa.
Kultovní hra

přináší určitou zvěst. Zvěst

předávané řečí.

Ve

sféře

neslouží jako znaky

ovšem není

posvátného podle Finka ztrácí

fenoménů, řeč

nějaké

řeč

slovo

či sdělení, vědění

svou váhu. Slova zde

obcuje s nevyslovitelným. Posvátné je v kultovní

hře osvojováno spíše hleděním na určitá (SYMBOLICKÁ) jednání, která jsou dramatická,

248

Tamtéž, s.189-90.
Tamtéž, s.173.
250
Tamtéž, s.190.
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např. pohřbívání

země

zrna do

-je

určitým

zjevováním božského (Démétér). Kultická

hra použila spíše rituální gesta než slova. Pro spjatost pobytu do univerza nemáme v
podstatě

pojmy ani

představy.

U metafor, které používáme, jsme si

vědomi zároveň jejich

nepřiměřenosti.
třech

Ve

v magickém jednání
hře,

naznačil

vrstvách kultického
působit

z

dojde-li k epifanii, zjevení

ještě původnějším

Fink fungování

umění

v kultickém

světě.

Lze-li

části

na celek, dochází v předvádění mýtu v kultické

bohů,

k určité

očistě

od

hříchu,

ke katarzi (ve smyslu

než u Aristotela), k očištění celé obce.

KOSMOLOGICKÝ MODEL SVĚTA

V 17. kapitole Hry jako symbolu
Svět

kultického

člověka

období lidstva je

světa

byl plný

Fink akcentuje odlišnost kultického a našeho

bohů

a

člověk

země převahou divočina,

silou archaické techniky; tato

země

vcházel ve styk s božským. "V ranném

jen tu a tam

jakožto

světa.

divočina

zbrázděná

slabou produktivní

bohů,

obývají ji démoni,

je plná

ozařuje ji kouzelné světlo magie a vznešeností i hrůzou rozechvívá duše lidí. Člověk
hrůzami

uchvácený její nádherou a sužovaný jejími
přiblížit

pouze ve

hře,

kultovně

v

formě

povýšené

se mocem, jež v ní vládnou, se

může

lidské hry - nikoli v práci, nikoli v

boji" 251 V moderní době dochází k jakési proměně světa, jejíž charakteristika není pro
nás bez zajímavosti. Díky technice

proměnil člověk

zemi ve sféru svojí svobody a moci.

"Člověk naší doby ... se stále více obklopoval výtvory své produktivní síly, začleňoval se

do okolí, které sám
se do

vytvořil

a které sestává z

sítě nejrůznějších výtvorů

patrně odcizil sám sobě."

aktivně

své svobody a ve

252

zhotovených

zpředmětnění

umělých věcí,

vepjal

svého konání se nakonec

"V technice jakoby slavila triumf vlastní moc člověka.

Člověk se stává 'pozemským', avšak nikoli v tom smyslu, který poukazuje k zemi jako
divočině,

nýbrž který zemi chápe jako odkouzlené sídlo lidstva, produkujícího

svůj

život.

Země je bez bohů." 253 "Člověk pozdní kultury má jen chabé vzpomínky na toto
předčasí,
nevědomí,

kdy vše
které

přeplněného

251
252
253

ještě

se

bylo plné

čas

hučením

od

bohů;

jsou to vzpomínky

času vynoří

motorů,

ponořené

a zablesknou do našeho

dílenským

Tamtéž, s.216.
Tamtéž, s.215.
Tamtéž, s.216.
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lomozem

do kolektivního
střízlivého

naší technické

dne

civilizace,

válečnickým

křikem

Lze v dnešní

době popřít

ideologií
onen

a

původní řád, běh světa,

právě určité

celku? Podle Finka naprosto ne. Je to

ní dochází k

zastření

hektickým

a ignoraci onoho

provozem

našeho

konání. "254

bytostnou vkloubenost věcí v jeho

negativum naší doby a kultury, že v

běhu světa.

STYČNÉ BODY S JINÝMI KONCEPCEMI

Na blízkost Heideggerovy ontologie Finkovi jsme poukázali. Jisté

styčné

body najdeme i

k momentu "vkloubenosti". Problém velmi podobný motivu "vkloubenosti" u Finka

řeší

Heidegger např. v kratší práci Věc 255 (Das Ding, 1950) a zaznívá také v jeho pojetí pravdy
jako aletheiá, neskrytosti, především v eseji O původu uměleckého díla. 256 Zde mj.
Heidegger

rovněž

odmítá

umění

jakožto nápodobu

nějakého

antického jsoucna, jeho

reprodukci. Poté, co si všímá van Goghova obrazu bot a nachází v
spolehlivosti, "námahy
apod.,

zdůrazňuje,

že v

dělníkova

kroku", vlhkosti

uměleckém

něm

půdy, osamělosti večerní

vyjevení

polní cesty

díle se "nejedná o znovupodání jednotlivého jsoucna,

které je vždy při ruce, ale spíše o znovupodání obecné bytnosti věcí." 257 V díle se děje
pravda jsoucího, otevírá se v
ono

náčiní,

něm

pár selských bot, v

bytí jsoucna. "Van Goghova malba je

pravdě je.

právě

toho,

čím

Toto jsoucno vystupuje do neskrytosti svého bytí.

Neskrytost bytí jsoucna nazývali Řekové aletheiá. "
blíží

otevření

258

Finkovo pojetí symbolu se velmi

Heideggerovi.

Další velmi podobnou koncepci nacházíme u Hanse-Georga Gadamera. Gadamer na rozdíl
od Finka zachovává pojem mimésis,

přičemž

jeho chápání mimésis je ale velmi blízké

254

Tamtéž, s.214-5.
Heidegger zdůrazňuje, že věc není předmět, není to před-stava. Naráží tím jistě prave např. na
Husserlovo chápání věci jako transcendentálního předmětu, ale nejen na ně. Latinské slovo res (podobně jako
starohornoněmecké thing) znamená o něčem mluvit, něco projednávat, věc, která se společenství nějak
zřejmě týká a co se proto projednává. Heidegger poukazuje na anglické rčení "he knows his things" - "vyzná
se ve svých věcech, v tom, co se ho týká. Věc jako něco, co se člověka týká, je podobným problémem jako
"provázanost" člověka s věcmi u Finka. "My jsme- v silném smyslu slova- věcmi podmíněni". ("Wir sindim strengen Sinne des Wortes - die Be-Dingten", M.Heidegger, Věc, Básnicky bydlí člověk, Praha 1993,
s.32). U Římanů však podle Heideggera došlo ke ztotožnění res s ens (ve smyslu pozdně řeckého ÓN) takže
věc byla pojímána jako něco zhotoveného nebo představeného. Výklad věci v západní metafyzice se
přizpůsoboval výkladu "toho, co jest, tedy jsoucna". Věcnost věci pak Heidegger vysvětluje pomocí své
pozdní terminologie čtveřiny- nebe, země, božští, smrtelní.
255

V O původu uměleckého díla řeší Heidegger rovněž problém násilí na povaze věci- viz. např.
M.Heidegger, Ursprung des Kunstwerkes, Holzwege, Frankfurt am Main 1980, s. 9.
257
Tamtéž, s.22.
258
Tamtéž, s.20.
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Finkově

vyhovovalo i modernímu
věcí,

vytvořit

poJmu symbol. Gadamer se snaží

které je

zároveň

umění.

Mimésis podle

takové pojetí mimésis, které by

něj spočívá

v

důvěrném

poznáním sama sebe a prohloubením této

důvěrnosti.

má podobný smysl jako Finkova "skloubenost" člověka s věcmi
tematizuje moderní úpadek
s nímž

člověk nemůže

Situaci

řádu,

dosvědčen řád
řád,

ale spíše

důvěrný

světa

Tento pojem

Gadamer rovněž

"Každé

vztah.

umění

je

řád,

celku, možná ne

který sjednocuje

ještě

důvěrné věci

tím,

čím dříve

který by se
do

byla

slučoval

důvěrného světa.

přítomen stále nový a silný nástup duchovní energie řádu."

zbudováním

259

(v podobném duchu jako Heidegger) v jednotlivý produkt,

vstoupit v

zachraňuje umění.

zasvitne a je

věci

znovurozpoznání

jako celku, malým universem. Gadamer

260

věc,

v jejímž bytí

s našimi
V

představami

uměleckém

díle je

Mimésis je opětovným

rovněž

odmítá, že by podstatou

mimésis měla být reference k nějakému jinému jsoucnu, odlišnému od zobrazujícího? 61
Mimésis chápe

právě

jako prezentaci onoho

řádu,

nějakého

nikoli jako reprezentaci

JSoucna.

OBJEKTIVNÍ SMYSL

Gadamerův důraz

na identitu reprezentujícího a reprezentovaného se

rovněž

blíží

Finkově

charakteristice symbolu. Tyto charakteristiky se nám mohou zdát velmi paradoxní. Fink se
právě zmiňuje

o tom, že kultický

člověk

nediferencuje mezi nositelem smyslu a smyslem

samotným. Zmínili jsme již, že podle Finka je problematické "poukazuje-li mytický obraz
k nějakým

,věcem',

poukazuje-li na jiná jsoucna. Mytický obraz nefunguje tak, že by

sděloval nějaké vědění,

zvláštním tajemným

které existuje

způsobem

před

obrazem. Mytické obrazy a

významné. Fink

reprezentují cosi nadaného smyslem, k

čemu

říká

"Takové

se mytický

věci

předměty

jsou

jsou pak ,významné',

člověk nemůže

vztahovat

nezávisle na tom, co je reprezentuje- nebot' mu s touto reprezentací splývá."262 Běžné věci
jsou "nadány novými a mnohem hlubšími významovými poukazy". "Pro
v mýtu však

věci

naopak ,jsou' svým ,významem'; mytický

člověk

člověka

žijícího

nerozlišuje mezi

Podobně u Heideggera- "blízkost" věci- viz. M.Heidegger, Věc, in: Básnicky bydlí člověk,
Praha:OIKOYMENH, 1993.
260
H.G. Gadamer, Kunst und Nachahmung, Gesammelte Werke, Bd.8, Asthetik und Poetik -1. Kunst als
Aussage, Tíibingen: Mohr, 1993, s. 35-36.
261
Viz. H.G. Gadamer, Dichtung und Mimesis, Gesammelte Werke, Bd.8, Asthetik und Poetik- I. Kunst als
Aussage, Tíibingen: Mohr, 1993, s. 84.
259

262

E.Fink, Hrajako symbol světa, Praha 1993, s.159.
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pouhým nositelem významu a významovým smyslem, který je s tímto nositelem spjat.
a obrazný smysl spadají tajemně v jedno."

263

neskutečnosti

Je-li

poněkud

obrazu

samotnou "tkání

skutečnosti",

odostřen.

V tomto pojetí je mimochodem problém
svět

reálného originálu. Podle Finka je pro dnešního

člověka

situace vžít. "Pro nás - pozdní skeptiky se mytický

pochopitelná. Bylo již
světa přístup.

zmíněno,

skutečností,

svět

po

je-li

nějakého

velmi obtížné se do mytické

jeví jako

začarovaná

pohádková

Identita nositele a smyslu je pro nás stěží

264

že náš logický racionalismus

skořepiny

"Jako vápenaté

nejskutečnější

nemá cenu uvažovat o povaze obrazu jako kopie

krajina, kterou vykouzlila lidská snivost."

Věc

vymření

nemůže

korálových

mít do mytického

stavitelů

zbývají v nás po

živém mýtu jeho racionalizace" říká Jan Patočka. 265
Právě

u

podobné

Patočky
řešení

nacházíme

opět

tentýž motiv

vyjádřený

z jiného pohledu. Finkovi velmi

problému identity nositele a smyslu na pozadí mytického

v souvislosti s dramatem a pojmem mimésis podává v kratší práci
epos a drama z roku 1966.
protikladných

Patočka

zde proti

aspektů řádu světa, slunečných
podsvětí

aspektu smrti, noci,

sobě

světa, především

Epičnost

a

dramatičnost,

staví epos a drama jako

vyjádření

sil dne, života, objektivity (epos) a temného

(drama). Postava homérského eposu se sluní "v paprscích

božsky nezkaleného, nesmrtelného života, jemu božský

svět Olympanů

umožnil žít mimo

sebe a právě v této excentričnosti u sebe, jak to přísluší smrtelníku ... " 266 Drama a zvláště

tragédie naproti tomu představuje "velkou reprízu podsvětních sil noci a smrti." 267 Patočka
se ptá, kde bychom
oblasti,

kteří

vidí

měli

původ

původ

hledat

tragédie. Nesdílí názor

dramatu v bakchické extázi. Podle

většiny badatelů
něj

drama pochází ze

zvláštního rituálu vzývání mrtvého héroa. Tuto invokaci provádí sbor,
kolektivum, zástup. "Invokace se

stupňuje

v této

ztělesňující určité

v evokaci", která je "magickým vyvoláním

héroa v tělesné podobě". 268 Vzývaný héros je neviditelně, tajemně přítomen v tomto
rituálu. Náhle však nechává sbor
svého exarchonta náhle héroem,
zbavuje se tak

vtělit

tohoto héroa do svého exarchonta: "tu však

představitelem,

oněch pocitů hrůzy

a lítostného

263

vtělit

se héroa do

s nimiž

přistupoval

nechává

soucítění,

učiní

představitele

a

k hrobu a jímž

Tamtéž, s.l60.
Tamtéž, s.l60.
265
1.Patočka, Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, Umění a čas I, Praha: OIKOYMENH,
2004, s. 462.
266
J.Patočka, Epičnost a dramatičnost, epos a drama, Umění a čas I, Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 348.
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se projevoval tlak neviditelného, noci a smrti. Zde je tedy vznik tragické akce, vznik
dramatu, i jeho hlavní výsledek- katarsis, očista, uvolnění, osvobození." 269
Tato akce je dramatická, je

určitým

jednáním a musí být prováděna, není to

objektivního smyslu, který zde byl již
dějství nemůže

prostě

být

předtím

sběhlého, nýbrž musí být přímo vykonáno."
"znázornění", neboť
Patočka

umění

zde

-tj. charakteristika eposu. "Toto posvátné

líčeno, sdělováno nepřímo

vypravováno a

270

pak vidíme drama "z hlediska

vyjadřuje

epična",

již

objektivity.
Patočkovo

Patočky např.

odlišnost epického a dramatického. Aristotelovi je již
dramatička.

něco

jako

Drama takto není možné chápat jako

podobné chápání mimésis jako Fink.

je velmi blízké pojetí Finkovu. Podle

líčení nějakého

chápání kultického

Aristoteles

zastřen

neviděl jasně

onu

onen kultický význam

Z toho pak vyplývá jeho chápání mimésis: "Aristotelovi byl

původní

dramatu již cizí a nejasný; poezii celou chápal ze zásadního hlediska podání,

význam

znázornění,

lícně, reprodukce předem již daného významového útvaru - z hlediska mimésis." 271
Patočka podobně
změnu

jako Fink

upozorňuje

na nepochopení

původního,

u Aristotela. Mimésis, jak ji chápe Aristoteles, je vždy

kultického - zde pro

zpřítomněním nějakého

smyslu, který byl již "předem konstituovaný" 272 , což je postup epický, ale ne dramatický.
Homérova epika má
Patočky důležitost

pouhé

čtení

některé

např.

podle Aristotela "dramatický ráz". Aristoteles nevidí podle

rituálního

dramatu.

Přes

provádění

dramatu, když

zmiňuje

že stejný efekt poskytuje

toto nepochopení kultického Aristotelem nemohl tento ignorovat

podstatné momenty tragédie, jakým je

např.

katarsis. Filozof Aristoteles

(podobně

jako Platon) pochopit mytický a náboženský význam tragédie.
Patočkovo

dílo obsahuje

kultického

umění

ještě několik

v kontextu kultického

dalších pozoruhodných
světa,

příspěvků

které by nám mohly

obrazu, jako ho pojednává Fink. Podívejme se nyní

alespoň

blízká Finkovi.

V kultických

rituálech

k jednotlivostem života, k praktickým záležitostem, nýbrž

osvětlit

problém

na jeden z nich a sice na studii

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích z roku 1971.
stanoviska velice

k problému

opět

se

Patočka vyjadřuje

člověk

- k celku

nevztahuje

světa,

"k celku

všech možností, v nichž ho oslovuje svět." 273 Rituální chování směřuje k božské, posvátné

dimenzi. Celek nelze postihnout z jednotlivostí ani

např.

matematickými nebo fyzikálními

znalostmi.
269

Tamtéž, s.350.
Tamtéž, s.350.
271
Tamtéž, s.351.
272
Tamtéž, s.351.
m J .Patočka, Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, Umění a čas I, Praha: OIKOYMENH,
2004, s. 462.
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Patočka

přiblížit

se chce

k porozumění všeho v

k rituálnímu chování

sobě

přes

moment

časovosti, času,

klíči

jako

i mimo sebe. Mýtus vypráví událost, která se již udála,

nevypráví ji však tak, jakoby byla již navždy minulá a neaktuální. Nechápe mýtus jako
něco vysvětlujícího či osvětlujícího

právě aktuálně

to, co

není: "Minulé však

osvětluje

to,

co jest, jestliže přítomné jest minulé"? 74 Podle Patočky se jedná o určitou "prasituaci"
člověka,

"praprovinění"

jeho

vybočení člověka

lidské existence, jímž je

zemského živlu, bytostné

uzavřenosti, zastření, přemoci:

odehrávalo a odehrává, v

čem

jakoby se otvíralo

Patočka zdůrazňuje,

že tragédie je

této temnoty, smrti,

země

tragédie je vlastním
napadne téma

světa

původem

dějinnosti,

událo, ale to co je. I zde

"tvoří

kostru a

může

proto, že co jest, je tím, co bylo,

je tím, co je obsahem a tématem tragédie.

které

Patočka

Patočka

umění

Mytické

to, co

zábavného

děje;

člověk

héros

není

sleduje

umění.

např.

dějinné.

"Tragédie je výsostná,

76

v níž celé

zároveňjsou.

prapůvodnost

v pravém smyslu předvádět

řeckou

něco,

není

kultického

původní

společenství

jest a znamená. Není to divadlo, není to

a civilních šatech dneška, protože jde o moderní
historie"?

umění

nedějinnost či předdějinnost

co se zde koná, tím všichni

jistě

v Kacířský esejích a též v souvislosti

Obsahem kultického

sebeporozumění,

Praprovinění,

hlediskem nás

potvrzuje

lidé chápající pravdivost mýtu jeho
nemůžeme

časovým

tragédie. V souvislosti s tímto

neopakovatelná forma lidského

my

jádro univerza." (tamtéž).

rituálem oživení mrtvého héroa, který odešel do

přítomné. Jedině

s Hegelem a jeho minulostním rázem

před oči

to je, co se

v'

Tato prasituace, "kostra"

umění.

uzavřené

rozbřesk

a jehož osud zasahuje do oné prasituace, která

stálé jádro všeho, co jest a je
v post ave chorega oz1t. "275
v

právě

"Tento

z temného

a

předvádí

pestrého a

Jsou tím, protože jsou to

a neodvozenost. To je též

světa

a nikdy

obce si

předvádění

co se

mytičtí

důvod, proč

tragédii: Hamleta je možné hrát ve fraku
svět,

kde je fabule již jen individuální

Násilné aktualizace mýtických příběhů např. formou moderní výpravy,

kostýmů jsou karikaturou, především nás samých v naší "neschopnosti rituálu a mýtu." 277
přítomnosti

"Jak by mýtus mohl v naší

souvislost, v níž má smysl a z níž jej
vymírá?

Neboť

pohádky pro

mýtus není

děti.

Mýtus

ovládá každý, jak my

říkáme,

přijímá,

původně

patří

neukazovat upadlou
je ve

světě

tvář,

racionální civilizace

nic samostatného a jeho

do souvislosti
primitiv, a

určitého

Tamtéž, s.463.
Tamtéž, s.463-4.
276
Tamtéž.
277
Tamtéž.

m
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původní

lidského chování a

něhož oslabeně,

274

když sama životní

ale

pořád ještě

vyřazena

a

forma nejsou
počínání,

které

žijeme na dluh i

my, ačkoli naše ústřední chování a celá praxe nás od něho odvrací a jemu odlučuje." říká
Patocvka.

278

N ep 1at'1 to same' pro o braz.?279 - zm' nase
v ot'az k a. J e mozne
v ' v nasem
v dnesmm
v '

světě této na této symbolické významnosti, na obrazu jako symbolu celku participovat?

Jedná se o zásadní ontologický problém, u něhož se musíme ještě zastavit. Zároveň nám
Finkovo pojetí obrazu začíná výrazně kontrastovat s pojetím Lévinasovým. Jako
východiska naší interpretace obou koncepcí obrazu jsme pojali Lévinasovo a Finkovo
(odlišné) pojetí "světa." V následující kapitole se proto pozastavíme u Lévinasova a
Finkova pojetí "světa" a některých ontologických detailů této problematiky, pomocí nichž
se pokusíme interpretovat odlišná pojetí obrazu.

278
279

Tamtéž.
Tj. obraz ve Finkově smyslu.
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KAPITOLA III.
v

,

,

v

ODLISNA POJETI SVETA

Svět

charakterizuje Lévinas mj. jako "danost".

"držím je s prázdnýma rukama". Jedním
němž

postoj, v

Předměty,

způsobem

předměty",

se "nezaplétám s

které jsou ve

uchopení

předmětu

nejsem ve

světě

světle

se mi dávají,

je jakýsi teoretický

ale "suspenduji ... tezi

přirozeného postoje. "280 Tento postoj odpovídá např. Husserlově fenomenologické redukci,

je teoretický a Lévinas ho spojuje s pojmem
Duch je "to, co ví". V
předmětu

smyslového
chápáním".
větou

281

Lévinas

tradičním

vědění,

tak jak je chápán v západním myšlení.
vědomí,

chápání vnímání resp.

je ve vnímání již ustaven duch, který "už

"Říkat svět rozhodně nemůžeme ve světě".
zdůrazňuje

282

před

předtím

je

ustavením
věděním

a

Jak jsme již zmínili, touto

jiný charakter intencionality a sice intencionalitu "s ostnem

touhy" 283 , čímž naznačuje jakousi druhou vazbu vztahu subjektu k předmětům. Jsme-li ve
světě, jsme zde jako laické, upřímné bytosti, naše "vědomí je právě upřímnost".
předměty

nich.

je

určitá

bytostně

"laický". Mezi mnou a touženým je

korelace interiority a exteriority. Daná věc

interioritou (mohli bychom snad i říci, že do ní
ní). Tato korelace nabývá v
jsou pak
(příruční
upřímné

Naše

pro nás (na rozdíl od postoje fenomenologické redukce) existují a toužíme po

Svět

potom

284

konečné

Lévinasově

určitý

odstup. Danost i touha je

nějakým způsobem

určitým způsobem

zapadá, "zaplétáme se" s

pojetí ontologického významu.

a na rozdíl od Heideggera je Lévinas nechápe jako

jsoucna, poukazy k našim bytostným možnostem). Jsou
touze netoužíme podle Lévinase po

jednom konečném

předmětu.

Lévinas ve svých

pozdějších

dílech

hovoří

nějakých

o

dalších

těchto věcech,

koreluje s naší

Předměty

prostředky
určitou

věcech,

ale

ve

k

světě

něčemu

finalitou. V

právě

po tomto

které se nám dávají, jako o

"živinách". Např. v Čas a jiné hovoří v duchu Od existence k existujícímu o "spáse skrze
svět", kdy ve světě se subjekt osvobozuje od břemena anonymní existence. Živiny se

nabízejí ve

světě,

ve

světle,

v prostoru a také v

280

určité

distanci

vůči

E.Lévinas, Existence a ten kdo existuje, Praha: OIKOYMENH, 1997, s.35.
Tamtéž, s. 41.
282
Tamtéž, s. 35.
283
Tamtéž, s. 31.
284
Tamtéž, s. 32.
281
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subjektu. "... Dříve než

je svět systémem nástrojů, je souborem živin. Život člověka ve světě nejde za hranice
objektů, které ho vyplňují." 285 "Chceme-li se projít, znamená to jít na vzduch. Ne kvůli

zdraví, ale kvůli vzduchu." 286 Živiny jsou podle Lévinase podmínkou existence subjektu.
Lévinas, který pak

např.

v

Totalitě

a

nekonečnu

jako své

ústřední

téma sleduje vztah k

Druhému, jenž je teprve podstatnou transcendencí subjektivity,

světa

zmíněných

sebepřesah.

dvou postojích ke

světu

žádný v tomto

směru

podstatný

a bytí, nevidí ve

V moci existujícího nad svým existováním, vlastním kladením subjektu ve

světě,

hypostazí

dochází k paradoxní situaci - subjekt osvobozený od anonymní existence je náhle svázán
sám se sebou, je identický sám se sebou. Existující znamená nejenom
živiny nám dané, ale také návrat subjektu k
zase k

sobě

samému.

Nemůže

sobě.

identitě

uniknout

svět, předměty,

Subjekt vychází ven ze sebe ale vrací se
sama se sebou. "Existování je ovládnuto

existujícím, jenž je totožným se sebou samým, to jest je sám. Ale identita neznamená
jenom vyjít ze sebe, ale také vrátit se k
k

sobě

samému. Za své postavení existující platí

Existující se zabývá sebou. Tento
Identita není neškodný vztah k
Počátek

je

sobě. Přítomnost spočívá

způsob,

sobě,

je zatížen sám sebou. Je to

okamžitě

omezena jeho

ale

daň

faktem, že se

nemůže oddělit

od sebe.

jak se zabývat sebou, to je materiálno subjektu.

připoutanost

přítomnost

odpovědností.

v nevyhnutelném návratu

k

sobě

je to nutnost zabývat se sebou.

bytí, nikoli snová

přítomnost.

Jeho svoboda

To je jeho velký paradox: svobodné bytí už není

svobodné, protože je odpovědné samo za sebe." 287
Oproti Od existence k existujícímu dochází k

určitému

posunu v tom, že v této

předchozí

knize byla pojata hypostaze jako svého druhu osvobození od anonymního živlu il y a. V
Čas a Jiné Lévinas tím, že začíná výrazněji sledovat motiv Druhého, tím, že klade tento

etický

(či

- spirituální)

důraz,

ztrácí zrod subjektu hodnotu jakéhosi osvobození, jak je

tomu v Od existence k existujícímu. 288 Lévinas hovoří v této souvislosti o "identitě", nebo
"samotě"

subjektu, o

uzavřenosti

subjektu do sebe samého, o "materiálnosti" subjektu a v

Čas a Jiné sleduje možnosti a způsoby sebepřesahu samoty subjektu a poukazuje na to, že

tímto

sebepřesahem

ekstáze, které jsou

není ani poznání (ve smyslu

určitými

nějaké

teoría) ani heideggerovská

vazbami, které ruší vztah k jinému. Každodenní život není

Le temps et l'autre/Čas a Jiné, Praha; Liberec: Dauphin 1997, s. 81. Tato kniha je souborem Lévinasových
z roku 1947, tedy v podstatě z období Reality a jejího stínu. Tyto Lévinasovy myšlenky
krystalizující v Čase a Jiném jsou již zde též určitou explicitní kritikou logického, světelného, totalizujícího
charakteru evropské filozofie a potažmo kultury.

285

přednášek

286

Tamtéž, s. 81.
Tamtéž, s. 61.
288
Více o tom posunu říká sám Lévinas. Anonymní existence je platný pojem i v jeho pozdějším díle. Viz
E.Lévinas, Etika a nekonečno, Praha: !SE, 1994.
287
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osvobozením od materiálna subjektu.

svět

Intencionalita,

a touha neJsou tímto

osvobozením. Zatímco v Od existence k existujícímu mluvil Lévinas o tíze,
anonymní existence, aplikuje tyto
se k

sobě

přívlastky

na pojem samoty, samoty subjektu vracejícího

samotnému. "Avšak sebezapomenutí, jasnost prožitku,
sobě,

pouto náklonnosti já k

světlo oddělíme

jestliže toto

nepřetrhává

světlo

absolutno, kterému dáme jméno rozum. Interval prostoru daný

světlem

ze mne.
zároveň

Světlo

pohlcen.

je to,

Osvětlený předmět

je

čím

něco,

je

něco

jiné než já, ale jako by to

transcendence je obalena imanencí.

'něco'

s čím se setkáváme, ale už tím, že je

setkáváme, jako by vycházel z nás.
Právě

Nevyznačuje

nezrušitelné

od ontologické události

materiálna subjektu, kde má subjekt své místo, a jestliže toto

okamžitě

palčivosti

povýšíme na
světlem

je

už vycházelo

osvětlen,

se s ním

se podstatnou cizostí. Jeho

sám se sebou se znovu nalézám v poznání i v

požitku. Exteriorita světla nepostačuje k tomu, aby se já vysvobodilo ze sebezajetí." 289
Pojem živin vystupuje i v

Lévinasově

vrcholné

Totalitě

naznačených

autor rozlišuje ve smyslu námi výše

a

nekonečnu

modů

z roku 1961, kde

"intencionalitu slasti" a

290
"V
"intencionalitu představování" jako určité způsoby totalizujícího přístupu ke světu.

této jasnosti se

předmět,

jenž je zprvu

vnější,

dává, to jest otevírá se tomu, kdo se s sním

setkává, jakoby tím byl zcela vymezen. V jasnosti se
myšlení, které je

přijímá.

němž

se v

totální a je jakoby
na noemata."

291

předmětu

tvůrčí; děje

nikdy

takže

pociťovat

přesném

smyslu ovládání myšleného myslícím,

rozplývá jeho rezistence

se jako dávání smyslu:

vnějšího

bytí. Tato vláda je

předmět představování

se redukuje

"Inteligibilita a představování (reprezentace) jsou ekvivalentní poJmy:

exteriorita vydávající v jasnosti a bez
přítomná,

bytí prezentuje jako dílo toho

Inteligibilita, jak ji charakterizuje tato jasnost je totální adekvací

myslícího a myšleného, a to ve velice
ovládání, v

vnější

principiálně

zde mc

nečistot

všechno své bytí myšlení, je

nemůže otřást

tímto myšlením a myšlení

svou indiskrétnost. V jasnosti mizí vše to, co by mohlo

Inteligibilita, sám fakt

představování

něho

vlastní okamžik, jeho vlastní identitu, aby
opět

právě

290
291

nalezlo vše to, co bylo odmítnuto, jakožto

E.Lévinas, Le temp set l'autre/Čas aJ iné, Praha 1997, s. 85.
Viz především druhý oddíl knihy.
Tamtéž, s. I 05
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vnější

v tomto okamžiku, jenž za sebe

jako noema. Jeho první pohyb je negativní: záleží v tom, že v

289

zraňovat.

vnášelo Jinakost: je to

svobodný výkon Stejného." "Stejné vztahující se k Jinému odpírá tomu, co je

a je zadarmo,

nemůže

(reprezentace) je možnost toho, aby se Jiné

vymezovalo Stejným, aniž by vymezovalo Stejné, aniž by do

nevděčí

totálně

sobě

'propůjčený

nachází a

jeho

ničemu

smysl',

vyčerpává

způsobem přenést

smysl exteriority, kterou lze striktním

na noemata. To je pohyb

husserlovské epoché, jež je v přísném smyslu charakteristická pro představování."

292

Rovněž v intencionalitě slasti ztrácí svět, věci svoji jinakost. Živiny mne vyživují, vyživují

subjekt. 293
V kontextu takového chápání

světa

- jako danosti, živin,

zůstává

subjektu, materiálnosti, identity -

nadále velmi

předmětů

podnětná

definice

anonymní existence se všemi charakteristikami výše podanými.

času

umění

Např.

korelace exteriority a interiority, kolapsu struktury noesis-noema,
zastavení

a na druhé

jakožto

jako zrušení

přerušení,

apod. Musíme se též zmínit, že v tomto období Lévinas se

straně

trhliny,

ještě očividně

zdráhá spojovat nějak pojem Druhého s uměním? 94 Nereálnost obrazu znamená
Lévinase
Totalitě

určité přerušení

reality,

skutečnosti světa,

a nekonečnu "danosti živin"

Finkovo pojetí

světa

(či

která má charakter "danosti",

pro

později

v

danosti smyslu) a především- totality.

je zcela jiné než Lévinasovo. Již jsme toto odlišné chápání v mnohém

naznačili, především

jako

určitou

základní

otevřenost

celku, která

předchází

našemu

rozumění jednotlivým jsoucnům. 295 Naznačili jsme též Finkovu kritiku Heideggerova

antropocentrického chápání světa296 , jeho výkladu jakožto existenciálu pobytu. Svět či
kosmos

umožňuje

proměnlivá,

individuaci jednotlivých jsoucen,

dynamická. Tato hra

světa

nám podle Finka

unikla i ranému Heideggerovi před jeho obratem.
O jisté "provázanosti"
Fink

objasňuje

právě

člověka

s

věcmi

v moderní

zjevováním a mizením

čase světa

je

vzcházení a zapadání,

věcí,

přibývání

uniká a

věcí

opakovaně

do sebe. Spojuje hru

vrací

světa

s

jsoucen. Každá věc má své "místo a chvíli", kdy

času".

mnohotvárně

době

297

magické fungování masky. Fink se zde i na jiných místech

se zjevuje, vzniká a zaniká "v proudu
prostoru a

zvlášť

Tato individuace je

jsme se zmínili již v interpretaci pasáží, v nichž

k zmíněnému problému "vkloubenosti"

proměnlivým

včetně člověka.

Vše je pomíjivé.

"Běh

všech

konečných věcí

v

sklenutá a do sebe zaklesnutá celková architektura

a ubývání,

přicházení

a odcházení, života a smrti. Do

tohoto běhu světa je vklouben i člověk." 298 Toto zjevování spojuje Fink se světlem, v

E.Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha: OJKOYMENH, 1997, s. 107.
Vymezení Jiného Stejným je jedna z Lévinasových charakteristik totality.
294
K tomu dochází až později, např. v práci Transcendence slov.- E.Lévinas, La Transcendance des mots,
Les Temps Modernes, roč.5, Paris 1949, č.44
29

='

293

295
296
297

298

Ono Finkovo TOTUM by bylo pro Lévinase bezpochyby nepřijatelné.
z Bytí a času.
Viz. E.Fink, Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 66.
Viz. tamtéž, s. 71.
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odvolávce na presokratiky, především na Hérakleita s ohněm nebo bleskem. 299 Toto
chápání je v metafyzické tradici

zatemněno např.

věcí

chápáním

určitého

jako

substrátu

nesoucího vlastnosti, tedy substance a akcidentu.
"V noci a

temnotě

je vše nerozlišitelné, všechno

rozčleňení

věcí

však naráz vysvitne v úderu blesku. A když po noci a

září

vše znovu ve svém

určitém

zde mizí.
temnotě

Zastřené

skloubení

přijde

znovu

obrysu a své souvislosti s ostatním jsoucnem.

slunce,

Rozsvětlení

je způsob vzcházení skloubeného řádu věcí. "300
věci

"Ke každé

ve

sebou identická, a
patří

světě patří
současně

jako její základní rys, že se vztahuje k

i to, že se vztahuje k jinému jsoucnu. K

sobě

samé, že je se

identitě

identického

jako konstitutivní složka jeho smyslu jinakost vzhledem k jinému. Identita a

rozdílnost

patří neodlučně

rozdílnost na druhé

sobě věc může

k

straně

být identická jen potud, pokud je rozdílná a

předpokládá identičnost.

Tyto fundamentální ontologické

[podtrhl D.S.] souvislosti zahlédl a vyslovil již Platón v dialogu Sofistés.
že musí být vždy identické, aby je bylo možno rozlišovat, nýbrž

Neboť věci

identičnost

nejen
vůbec

je

nemyslitelná bez rozdílnosti. T AUTON a HETERON se navzájem proplétá." 301
Problém individuace jsoucen je podle Finka nanejvýš obtížný a složitý a "proniká za
zjevování jsoucna" 302 Pochopit tento problém hry individuace jako téma spekulativního
myšlení je

náročným

úkolem, který bude

zřejmě

možné

vyřešit

až poté, co se

vyčerpá

metafyzická tradice, která zakrývá hru.
Překladatel

Finka také
dává,

či

knihy Hra jako symbol
zdůrazňuje určitý

světa

Miroslav

Petříček

dynamický ráz onoho zjevování:

prezentuje, dává se nám

primárně

předmluvě

v

"Neboť

našeho pozemského pobývání. Zjevování je ovšem

by byl fixován ve

věcech,

chvíli. Tento pohyb

nýbrž

zastřela

nemůže

věc

být

rovněž třeba

žádný

věcný

samozřejmá

oddělit

atmosféra

chápat jako pohyb, avšak

model: není to pohyb, který

jakoby prostupuje, proudí jimi a vládne jejich

tradice tehdy, když

(pouhý) jev, což vedlo k tomu, že
dualismus, který není a

nedostačuje

věcmi

cokoli, co se nám

jako 'fenomén' od naší existence nelze

to, že jsme zasazeni do zjevování jsoucího: zjevování je médium,

je to takový pohyb, k jehož vystižení

v interpretaci

sama se o

původní,

rozštěpila
sobě nutně

jsoucno na

věc

o

sobě

a její

stala nepoznatelnou. Ale to je

je to již určitá konstrukce, která je možná jen

Fink poukazuje často na metaforická vyjádření, zde rovněž na Hérakleitův zlomek B 15 vystihující onu
hru zjevování, individuace, vzniku a zániku: "Kdyby to nebyl Dionýsos, jemuž konají průvod a zpívají písně
o mužském údu, činili by nejnestoudnější věc, avšak Dionýsos, jemuž šílejí a slaví slavnosti je totožný
s Hádem." Citováno tamtéž, s. 77.
300
Viz. tamtéž, s. 40.
301
Viz. tamtéž, s. 35.
302
Viz. tamtéž, s. 263.
299
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tehdy, víme-li již o zjevování

původním:

o ukazování se

věcí,

jež naprosto nemá mc

společného s jejich 'představováním'. "303 Petříček pak rozlišuje "představování si věcí
člověkem",

kdy je

věc

odkázána na vědomí představujícího a její bytí závisí na

osvětluje (právě

ji on

"jakoby" ze subjektu
svědkem

a

totalizující logos charakterizuje Lévinas jako

304

účastníkem

Je jasné, že ve

dění

bytí,

svět,

vycházející

neboť

toto zjevování v kosmické

šíři

prostoru a

305

Finkově

pojetí se jedná o jakési chápání zjevování coby ontologického
Zmiňme ještě

momentu, resp. ontologického pohybu.
pravda,

jímž

od "vzcházení věcí do světla světa", kdy je "lidská existence

),

vlastního

času je právě bytí věci."

světlo

světle,

který uvádí i

Petříček

v

jeden citát z Finkovy knihy Bytí,

předmluvě: "Neboť

to, co je samo zjevování, jak

spolu souvisejí bytí a zjevování, to nelze ukázat a vykázat

uvnitř

tohoto zjevování.

Tážeme-li se po zjevování jako takovém, vycházíme za sféru zjevování. Fenomenalita
fenoménu není fenomenální problém" 306 .
Naproti tomu zde
svého chápání
sobě."

307

můžeme

světa může

zmínit

Lévinas

právě

říci:

naprosto odlišné pojetí Lévinasovo. Na

základě

"Tvary a barvy nezakrývají, nýbrž odkrývají věci o

Lévinas si dokonce dovolí v Realitě a jejím stínu- domníváme se, že v silném

ontologickém smyslu - říci: "Věc je sama sebou a je svým obrazem." 308 Zde vidíme
diametrální odlišnost Finkova a Lévinasova chápání fenomenality a jejího vztahu k
ontologickému momentu. Není teprve a

právě

v naší moderní

době

a

kultuře

možné

vyslovit tuto ekvivalenci jevu a bytí?
I u Lévinase je subjekt, chápeme-li ho jako tauton (a potažmo jako základ
možný jen, když je tu

nějaké

heteron -

svět, věci,

určité

totality)

živiny. To odpovídá Finkovi

(Platonovi 309 ). Dělící hranice mezi vkloubujícími se jsoucny je zde v tomto případě mezi
exterioritou a interioritou. Mohli bychom

říci,

že touto hranicí je

právě

ona

přivrácená

strana. Že tato ontologická hranice se kryje s fenomenální. Jaký ontologický pohyb se pak
děje,

je-li tato hranice

neprůchodná?

Je-li to obraz? Nemusí to

303

každopádně

znamenat

Viz. tamtéž, s. 14.
Viz. E.Lévinas, Le temps et l'autre/Čas a Jiné, Praha; Liberec: Dauphin, 1997.
304
Viz. E.Lévinas, Le temps et l'autre/Čas a Jiné, Praha; Liberec: Dauphin, 1997.
305
Viz. E.Fink, Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 15.
306
E.Fink, Sein, Wahrheit, Welt, Haag: Nijhoff, 1958, s. 51.
307
E.Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 44. Tato formulace degraduje
věc na jev. Lévinas naprosto ignoruje ontologický kontext "vkloubenosti", jaký naznačuje Fink.
308
Tamtéž, s. 13 5.
309
Inspirace Platonovým dialogem Sofistés a jeho pojmy tauton a heteron ostatně stála u zrodu Lévinasových
pojmů Stejné- Jiné.
303
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konec ontologického pohybu. Tento pohyb se ale stane jaksi implicitním, anonymním.
Nastupuje anonymní

dění.

V kultickém modu nemá subjekt takovou váhu. K proplétání tauton a heteron dochází v
celku

světa

mezi všemi jsoucny. Fink nechce chápat prostor jako orientovaný

nějakému středu,

homogenní

prostor

vědecko-fyzikálnímu.

podobný

k nepřítomným, skrytým silám a
mít hranici

či

naznačovalo

Lévinas v
světle,

středem

tedy subjektu. Subjekt není

hranice

někde

jsoucnům.

prostoru, ale jedná se spíše o

310

Vkloubování

má

Individuaci konstitující rozdílnost

zcela jinde a to i mimo oblast

vůči

osvětleného,

vztah
může

pak

explicitního (to by

Finkovo pojetí)- to ontologicky charakterizuje kultickou situaci.

Totalitě

a

nekonečnu

o

světle,

které je

světlem

které "vychází jakoby ze subjektu." Fink zase

uchopování, totality, mluví o

hovoří

o "logu celku" jako o

zjevování, individuace, bez takovéto centralizace a nasměrování.
věcí

Finkovu "vkloubenost"

bychom mohli chápat jako

určitou

řádu

311

ontologickou participaci. U

Lévinase se však téma takovéhoto ontologického korelování omezuje na korelaci
interiority a exteriority, korelaci subjektu a živin, touhy. Tato korelace Gejíž ontologickou
dimenzi Lévinas

připouští)

je zcela ve

Fink to vidí jinak. Finkovo pojetí

přicházení

individuované spínající
světem,

reelně

je již

světová

navzájem

nevylučuje,

spíše

přítomnosti,

dimenze této

přítomnosti

do

přítomnosti,

odděleny, nicméně sevřeny

vystupují do zjevu a kam
světa nějaký vůbec

opět

Svět

zdůrazňuje

světlo,

mimo

všeho jsoucího, všech

navzájem spjaty pevnými pravidly.

světa.

explicitního, přítomného.

přítomné,

(ontologickou), která je (i) mimo
"Zjev je univerzální

sféře světla,

věcí

takovou vkloubenost

mimo fenomenální dimenzi.
společné,

a událostí do

s námi a u nás. Co

běžně

nazýváme

dimenze zjevování, v níž jsou

prostorovým a

je též bezejmenná oblast

časovým

vše

věci

sice

sousedstvím a

nepřítomnosti,

z níž

věci

mizí -pokud Hádés je týž jako Dionýsos. Má-li mít hra

myslitelný smysl,

třeba

ji pojmout jakožto vztah noci

světa

ke dni

Otázka po individuaci, po problému zjednotlivování proniká za zjevování jsoucna a

myslí již nepřítomnou hloubku, kterou nám většinou zakrývá den na povrchu". 312

310

Srov. Lévinasovo místo kladení subjektu v hypostazi. Problém místa, kladení subjektu v souvislosti
s Druhým pojednává např. J.Hansel- viz. J.Hansel, Hic et nunc: Place and Subjectivity in Emmanuel
Levinas First Works, Jerusalem: The Hebrew University, 2002.
311
Srov. výše Petříčkovo rozlišování mezi "představování si věcí člověkem"od "vzcházení věcí do světla
světa".
312

Hrajako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993, s. 263.
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Rozdíly ve

Finkově

a

Lévinasově

světa

pojetí

charakterizuje

právě

odlišnost kladení

ontologické hranice tauton/heteron. Lévinasovo pojetí (korelace) interiority a exteriority
jako ontologického vztahu

člověka

ke

světu

chápeme jako "kladení" hranice tauton/heteron

mezi subjekt a objekt, resp. mezi interioritu a exterioritu. V naší interpretaci tak
k chápání Lévinasova

světa

jako charakterizovaného jedním z možných
způsobů

této ontologické hranice, jednoho ze
případě

dvou, ne všech jsoucen v celku

světa)

směřujeme

způsobů

kladení

ontologické korelace jsoucen (v tomto

subjektu a objektu nebo subjektu a živiny.

Jedná se o variantu Finkem popsané ontologické "vkloubenosti", "skloubenosti" jsoucen.
V

Lévinasově

pojetí

světa

určitým způsobem

je tato vkloubenost

fixována k jednomu

privilegovanému jsoucnu, orientována k subjektu. Finkovo pojetí
vkloubenost všech věcí v celku

inhibuje

svět

Lévinasově

jako danost, což

obraz jako jednotlivé jsoucno

světa

může

může

anonymní existence, u Finka běh

být chápáno i jako

na

sobě

světa,

zdůrazňuje Petříček,

se s nimi krýt, jen

občas

Finka jakoby bylo

rovněž

zazářit

nechat

příslušná

pojetí obrazu jako
děním

určitý

určitá

celek

inhibice totality.

il y a
Finkův

světa.

pohyb. U Lévinase je to pohyb

individuace všeho jednotlivého. Chápání

dění světa

je pohybem, který jaksi prochází jsoucny a nemusí
zazářil

jakoby nakrátko

v

něčem

jednotlivém. Tento pohyb u

možné vystihnout Lévinasovým gramatickým

jako slovesa a substantiva jako jsoucna. Ono
někde

se jeví

pojetí svojí temnou živelností, anonymním

V základu obou koncepcí obrazu nacházíme

jako pohybu, které

zdůrazňuje

světa.

V kontextu Finkova a Lévinasova pojetí
legitimní. Obraz v

světa

je

rovněž

osvětlenou

za rohem, mimo naši presentní,

zindividuovat ve jsoucno, které vidíme

dění

explicitně.

vyjádřením dění

jaksi anonymní,

sféru, ale

Tímto se nám

právě

může

tak se

Finkův

model

se dít
může
světa

možná trochu přibližuje modelu Lévinasovu.
U Lévinase je tento anonymní pohyb 313 mimo svět. U Finka je ve světě, děje se právě
v celku
dění

světa.

celku

anonymity

313

Je zde možná participace, aniž by

světa

svět fenomenálně

zmizel. U Finka toto

individuuje jednotlivá jsoucna, Lévinas je ochoten

přiřknout maximálně

charakter

určitého

Tj. existence bez existujícího.
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pohybu,

dění

"silového pole". Podle nás se jedná o

tentýž pohyb, odlišnosti obou koncepcí

světa

je

třeba

hledat v rozdílném "kladení" hranice

tauton a heteron. 314

Chápání

světa

vztahování

v obou námi

člověka

dějinně-kulturním

ke

načrtnutých

světu,

koncepcích

naznačuje různé způsoby

naznačili

světa

ostnem vůči naší,

metafyzikou a technikou zatížené

obrací

převážně

v předchozí kapitole. Fink se

prosazování svojí koncepce

kultuře.

"před

Zjevením".

vycházející z kultické situace má ovšem ambici na platnost i v dněšní
značné

je dnes sice do

míry

charakteristika odkouzleného

zastřena,

světa,

při

ke kulticko-mytické situaci s kritickým

Lévinas odmítá "primitivní" kultury a náboženství

světa

určitým

které na první pohled mohou korespondovat s

kontextem, jak jsme

současné,

bytostného

model

době. Běh světa,

ale to neznamená, že se

v němž je v expandující

Finkův

sféře

hra

neděje.

Finkova

světla

a moci

eliminována jakákoli nevyzpytatelnost a kouzelnost, není jen kritickou rétorikou, ale
naznačuje určitou změnu ontologického charakteru světa a věcí.

do okolí, které sám

uměle vytvořil,

původnímu řádu světa.

běhu.

obklopil se svými produkty a odcizil se sám

Fink vidí cestu z této situace

Jeho charakteristika moderního

služebnými

předměty

Člověk není vklouben

315

světa

zřejmě

v návratu k tomu

světa,

i

původnímu

světla, naplněné

jako sféry naší moci,

však nemusí mít daleko k Lévinasovi a jeho "danosti"

logicko-totalizujícímu modelu

sobě

předmětů

a

ze kterého ovšem hledá Lévinas východisko

v transcendenci k Jinému.
Na tomto ontologickém pozadí

příslušného "světa"

bychom

měli

interpretovat problém

obrazu a jeho pojetí u Lévinase a Finka. Problém vkloubenosti
nesmírně
Způsob

"svět"

obtížný filozofický problém a

nemůžeme

dané epochy (kultické a naší), její kultury i
naznačuje oprávněnost

v obecné

rovině.

umění.

Podstatné pro nás je

právě,

že

obou koncepcí obrazu, ovšem v příslušném

"světě".

315

řešit

je podle Finka

kladení hranice tauton/heteron však chceme považovat za charakteristický pro

tento detail nám

314

jej zde dál

věcí

Tento filozofický problém zde však nemůžeme řešit.
Podobně Gadamer, Heidegger~ viz výše.
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ZÁVĚR
Cílem naší práce bylo nastínit

dvě

pojetí problému obrazu. Z našich interpretací Finkovy a

určitý

Lévinasovy koncepce vyvstal

vůči původně

posun

husserlovsky vymezenému

tématu obrazu, jehož se drží Fink ještě ve své disertaci. Východiskem vlastních pojednání
Lévinase a Finka jsou jejich ontologické koncepce

světa.

V jejich kontextu se transformuje

problematika obrazu do nového paradigmatu, dochází k obohacení o

některé

nové

problémy a pojmy.

V obou koncepcích došlo k posunům v
neskutečnosti

obrazu. Fink ve

řešení původně

Zpřítomnění

a obrazu

fenomenologického problému

zdůrazňuje průhlednost

obrazu, jeho

"oknovitost", kterým prochází intence do neskutečného obrazového světa. 316 V pozdější
fázi pak Fink proti platónskému chápání mimésis jako zrcadlového odrazu
jsoucna

zdůrazňuje

nějakého

znovu spíše model jakéhosi okna, který ovšem doznává oproti jeho

ranému fenomenologickému chápání

určité

kosmologické "významnosti": "Symbol je

konečná věc, vnitřně průhledná k vládnutí světa, jímž je jakožto věc podmíněna"
Průhlednost

obrazu zde otevírá

svět

jako celek, odhaluje jeho

běh,

317

.

zjevování a mizení

jsoucen, jejich "vkloubenost".
Obraz u Finka "naznamená žádné
obrazu, není v

realitě

přerušení

reálné souvislosti

žádná trhlina, nýbrž tato realita

věcí

pokračuje

a jako tam, kde je

v 'nositeli obrazu',

svět

právě

tak ani svět hry neporušuje reálnou souvislost lidí a věcí. 318
Lévinas trvá na úplné

neprůhlednosti

Obraz je aisthetický živel,
aisthetická vrstva,

obrazu, na jeho

čistý počitek,

přivrácená

strana

Intence neprochází obrazem k

z "perspektivy

světa".

nedospívá do stadia objektivního smyslu, je to

světa,

nějakému

vyřazenosti

hemžení

bodů

a barevných skvrn, hudebnost.

intencionálnímu

předmětu, ať

již k nějakému

předmětu "obrazovému" nebo reálnému. 319 Lévinasova formulace je zde velmi vyhrocená.

Problém

skutečnosti

jejich pojetí

"světa".

a

neskutečnosti (obecně)

autorů třeba

chápat v kontextu

Fink kritizuje platónské pojetí nápodoby vycházející ze

komparativního chápání bytí a z
316

je u obou

něj

odvozeného chápání pojmu

Podobně Sartre.

Fink, Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993. s. 160.
Tamtéž, s. 126-127. Tuto kontinuitu zdůrazňoval už ve Zpřítomnění a obrazu.
319
ve smyslu Husserla.
317

318
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stupňovitého

skutečnost.

Pojmem

MIMÉSIS Platón vytlačil hlubší smysl světa básníků, bagatelizoval hloubku vyjádřenou
božskými charakteristikami Dionýsa a Apollóna a prosadil takové pojetí nápodoby, které je
svázáno se zcela odkouzleným pohledem člověka, prostým muzického entuziasmu.
Finkův

li

svět

pojem

neskutečnosti

obrazu a kultické hry ztratil platónsky degradující význam. Je-

nejskutečnějším,

jako celek tím

co je, ztrácí ve

Finkově

ontologický komparativ svojí váhu a podstatnost. Jednotlivá věc, která se
jakousi

neskutečností (např.

jehož doplněním získáváme

pojetí v podstatě
může vyznačovat

kultovní hra), chápána jako SYMBOL, je jakýmsi úlomkem,

přístup

k universu.

Z Finkova hlediska je problematické

tradiční

skutečnosti

chápání

a

neskutečnosti, např.

na

bázi energeiá, odporu320 apod. Že je předmět zobrazený či představovaný podle Finka
neznamená, že mu můžeme zcela upřít (jakousi) "skutečnost". 321 Právě v kontextu chápání
světa jako "všeobsahující skutečnosti, tkáně všeho skutečného" 322 a obrazu, hry jako

SYMBOLU takovéhoto
poněkud odostřen.

světa

je problém ontické

Obraz, o jehož

imaginaritě

skutečnosti

individualizovaných jsoucen

nikdo nepochybuje, je ale jedním jsoucnem

v celku univerza a Finka nyní nezajímá obraz jako zdvojení

nějakého skutečného

ale zajímá ho vztah obrazu k celku

světa.

jako poměrně sekundární.

se stává moment prezentace univerza.

Klíčovým

Problém reprezentace jednotlivého je odsunut

světa

temným

živlem anonymní existence. Realita má pro Lévinase charakter danosti. Obraz je

zároveň

U Lévinase je obraz mimo

svět

jsoucna,

a mimo

skutečnost,

charakterizován jako

počitková, přivrácená

Poukázali jsem na

některé

je

věcí

koncepce velmi blízké Finkovi. Jednou z nich je

v celku

světa",

či

reprezentace

nějakého

řádu

např.

se blíží Finkovu chápání

pohybu individuace. Gadamer svým pojetím

akcentuje mimésis jako prezentaci a stvrzení tohoto
vztah zrcadlení,

reality

strana reality, která překrývá věci.

Gadamerovo pojetí mimésis. Gadamerovo pojetí
"vkloubenosti všech

přerušením

řádu

a

podobně

jako Fink nepokládá

jednotlivého jsoucna za podstatný. Mimésis je u

Gadamera jakýmsi znovuvybudováním universa v malém

320

měřítku.

v níž by platónská metafyzika hledala nápodobu
zajímavé reflexe tohoto problému u Descarta a u Diltheye nacházíme v Heideggerově Bytí a čas, § 43
321
Srv. Platonův dialog Sofistés, který je pro Finka v kontextu knihy Hra jako symbol světa asi dost důležitý
a inspirativní. Platon mluví oj isté neskutečnosti obrazu a přece mu přiznává jakousi jsoucnost. Viz. Platon,
Sofistés, Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 45.
322
Fink, Hra jako symbol světa, Praha: Český spisovatel, 1993. s. 193.
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Podobně

u

Patočky

zpřítomnění, či opět

se jedná o

řečeno

lépe

prezentaci

určité

"prasituace" člověka, jeho tragické identity, "praviny". 323
těchto

Ukázali jsme blízkost koncepcí

autorů

k Heideggerově pojetí pravdy jako

neskrytosti, kterou Heidegger rovněž spojuje s uměním.
Právě

nejvýraznější

v tomto momentu se jeví

rozpor Finkovy a Lévinasovy koncepce

obrazu. Finkovi je Heideggerovo pojetí velmi blízké - obraz je symbol zjevující celek
světa,

jeho

běh,

věcí

vkloubenost všech

vyhovuje zcela Heideggerovi a jeho chápání
umění

pravdy jako neskrytosti jsoucna. Pro Lévinase je

jako zjevování naprosto

nepřijatelné, což opakovaně zdůrazňuje. 324

Zásadní odlišnost obou koncepcí obrazu jsme hledali na pozadí odlišných ontologických
chápání

"světa"

u obou

autorů.

pojetí obrazu jako legitimní.

Shledali jsme, že v jejich modelech

Zaměřili

Nabízí se otázka, jaký vztah má dnešní
řád

přeměněn

ve sféru moci,

Onu relevanci

světla,

umění

k onomu

vzhledem k původnímu

že je pouze

zastřen,

il y a.

původním řádu

Umístění

světa,

v kontextu

se

může

řádu

celku

ale není neaktuální.

koncepce mimésis vidí možnosti zjevování onoho
Participace na

Tato pojetí jsme

původnímu řádu, běhu světa

době zastřen

je v dnešní

světa.

(o

který je

živin, který je odkouzlenou zemí pokrytou produkty.

současného umění

vyloučit, připustíme-li,

příslušná

světa.

pochopili jako charakteristiky kultického a našeho

mluví Fink), když tento

se jeví

jsme se na odlišné kladení hranice tauton/heteron,

která ontologicky charakterizuje Finkovo a Lévinasovo pojetí

němž

světa

se dít jaksi

řádu

celku i v

implicitně-

světa

ale

Např.

nemůžeme

Gadamerova

současném umění

mimo

svět,

a

světě.

v temném živlu

hranice tauton a heteron mezi interioritu a exterioritu, kterým jsme

ontologicky charakterizovali náš svět, znemožňuje participaci ve světě. 325 Musí se proto dít
v temném, exotickém živlu.

323
324

325

Tj. především v dramatu, zvláště v tragédii.
Viz např. E.Lévinas, Reality and it's Shadow, in: Lévinas Reader, Oxford 1989, s. 132.

Upozorňujeme na řešení problematiky obrazu v nám poněkud kulturně vzdáleném kontextu estetiky

čínského malířství.

Nacházíme zde velice zajímavé motivy participace, identifikace tvůrce s předmětem. Tato
problematika a především pak samotná umělecká praxe je zde chápána v úzké souvislosti s proměnou světa
vyjádřenou v Knize proměn - 1-ťing. Viz. např. J .Gao, The Expressive Act in Chinese Art. From Calligraphy
to Painting. Uppsala: Uppsala University, 1996. Viz. též S.Bush, Ch.Murck, Theories of the Arts in China,
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Není nakonec onen ontologický "pohyb",
světa

Finkovy koncepce obrazu i

dění,

které nacházíme jako jádro Lévinasovy i

- týmž pohybem, pouze se jinak

fenomenálně

projevujícím v závislosti na hranici tauton/heteron? Tuto možnost jsme

naznačili

v předchozí kapitole. Na

Finkův

jsme také naznačili 326

lze aplikovat Lévinasův gramatický model slovesa a substantiva,

-

jímž Lévinas popisuje anonymní
Tato otázka je ale složitá a

ontologický pohyb individuace jsoucen v celku světa- jak

dění

přesahuje

ono je a existující jsoucno.
rámec naší

interpretační

práce, jejímž hlavním cílem

bylo zmapovat Lévinasovu a Finkovu koncepci obrazu.
Ontologickou transpozici

původně

fenomenologické problematiky obrazu u Lévinase a

Finka chápeme jako relevantní estetický problém. Finkova a Lévinasova koncepce ukazuje
hlubší, ontologickou provázanost
obrazu s momentem

člověka

"vkloubenosti"

s věcmi a se

věcí

a

světem.

člověka

Propojení problematiky

v celku

světa

s ontologickou korelací interiority a exteriority, subjektu a živin (Lévinas)
podnětné právě
určitou

pro estetiku,

neboť osvětluje

i vztah

člověka

(Fink) nebo

může

být velmi

k uměleckému dílu, jejich

hlubší, bytostnou provázanost.

Princeton : Princeton University Press, 1983. Podle našeho názoru bychom zde našli velmi zajímavé
body s ontologickými koncepcemi obrazu, které jsme se zde pokusili nastínit.
326

Především v souvislosti s Petříčkovou interpretací.
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styčné

Resumé

Ontologické koncepce obrazu v díle Emmanuela Lévinase a Eugena Finka

Tato práce podává interpretaci dvou odlišných pojetí obrazu. Oba

autoři

výrazně

byli

ovlivněni

fenomenologickou filozofií Edmunda Husserla a ontologií Martina Heideggera. V úvodu podáváme
shrnutí hlavních

bodů

husserlovského pojetí obrazu a obrazového
autorů

tematické východisko pro Finka i Lévinase, a u obou

vědomí,

které chápeme jako

stručné
určité

překročení směrem

sledujeme pak jeho

k ontologicky fundovanému paradigmatu. U Lévinase sledujeme jeho ontologii anonymní existence a její
aplikaci na problematiku obrazu s
Vycházíme

přitom

V kapitole

věnované

z jeho prací ze 40. let,

konsekvencemi pro

především

posun v pojetí obrazu po

vytvoření

vědomí ještě

konečného

estetické problémy.

Zpřítomnění

a obraz, která rozpracovává

v rámci husserlovské fenomenologie a sledujeme

vlastní kosmologické koncepce. V pracích Oáza

vycházíme z Finkova kosmologického pojetí

symbolu jako

některé tradiční

Od existence k existujícímu a Realita a její stín.

Finkovi se zabýváme jeho ranou disertací

problematiku obrazu a obrazového

světa

patřičnými

světa

jsoucna symbolizujího celek

štěstí

Finkův

a Hra jako symbol

jako

předchůdného

celku všeho jednotlivého a

světa.

Uvádíme pak

některé

narážíme na problém reprezentace, nerozlišování nositele a smyslu,

dějinnosti umění

a

blízké koncepce a

především

na kritiku

platónského pojetí mimésis.
Ve

třetí

kapitole se snažíme ukázat pojetí obrazu obou

autorů

na pozadí odlišných pojetí

světa

a hledáme

legitimitu těchto pojetí obrazu v příslušných světech. Vztahujeme na této bázi obě koncepce k Heideggerově
chápání pravdy jako neskrytosti, zjevování, a ukazujeme stanoviska Finka a Lévinase k této koncepci, která
jsou zásadně odlišná. V závěru pak provádíme další komparace obou autorů a shrnujeme přínos
ontologického paradigmatu pro danou problematiku.
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