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Abstrakt 

 

P edkládaná práce je nesena snahou o zodpovězení otázky: V čem spočívá nesoulad 

Heideggerovy a Lévinasovy filosofie? Nemůže být Lévinasova etika chápána jako 

doplnění Heideggerovy ontologie? Na zmíněné otázky je hledána odpověď 

prost ednictvím vpravení se do možného „dialogu“ mezi Heideggerem a 

Lévinasem. Odlišné pojímání bytí u obou filosofů se odhalí nejenom jako možná 

p íčina sporu, ale i jako důvod, kvůli kterému by nemohla být Lévinasova a 

Heideggerova filosofie nikdy komplementární. Lévinas na rozdíl od Heideggera, 

který je neustále na cestě bytí, bude rozvíjet veškerá svá témata na rovině 

„autrement qu’être“, to znamená za hranicemi bytí. Odlišný p ístup k bytí se ukáže 

jako důvod, proč nemohou Heidegger s Lévinasem p i tematizování etiky, vztahu 

člověka se světem, smrti a času nalézt společnou eč. 

Klíčová slova: Lévinas, Heidegger, etika, ontologie, svět, smrt, čas 

 

Abstract 

Present work seeks to answer the questions: What is a origin of a dispute between 

Heidegger and Levinas? Could be Levinas‘ ethics perceived as a complement to the 

Heidegger's ontology? An answer to these questions is sought by getting into a 

possible dialogue between Heidegger and Lévinas. The different conception of 

being  is revealed not only as a possible cause of their dispute but also as a reason 

why Levinas and Heidegger's philosophy could never be complementary.  Unlike 

Heidegger, who is constantly  thinking of the being, Levinas develops all his themes 

on the side of "autrement qu'être", that is to say beyond the limits of being. A 

different approach to being is also the reason why Heidegger and Lévinas cannot 

find common ground in the treatises on the ethics, the relation of man to the world, 

death and time. 
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Úvod  

Chceme-li se vpravit do možného dialogu mezi Heideggerem a Lévinasem, je t eba 

započít onu cestu Lévinasovým p íjezdem do Freiburgu. Lévinas se zde vydal za 

p ednáškami Edmunda Husserla, ale zároveň se zde setkal i s filosofem, který byl 

pro něj dosud neznámý, ale který měl na Lévinasovo následné filosofické 

smě ování nesmírný vliv. Mluví-li Lévinas o setkání s Martinem Heideggerem, 

nezapomene zmínit, jak velký obdiv choval k němu a p edevším k jeho dílu: „Ano, 

objevil jsem Sein und Zeit (Bytí a čas), dílo tehdy v mém okolí velmi čtené. Pojal 

jsem k té knize brzo veliký obdiv. Je to jedna z nejkrásnějších knih v dějinách 

filosofie - to íkám po mnohaletých úvahách.“1 „Můj obdiv k Heideggerovi je 

hlavně obdiv k Sein und Zeit. Vždycky se snažím prožít znovu ovzduší těch 

p ednášek, kdy ještě nebylo zdání o roce 1ř33.“2 

 Lévinasova raná studie o Husserlově teorii intuice (Théorie de l’intuition 

dans la phénoménologie de Husserl) z roku 1ř30 byla ještě psána pod vlivem 

Martina Heideggera: „Dovozoval jsem, že když fenomenologická analýza pátrá, jak 

se pro vědomí ustavuje skutečnost, nezkoumá ani tak transcendentální podmínky 

v idealistickém smyslu slova, jako se spíš ptá po významu bytí "jsoucen" v různých 

oblastech poznání.“3 Kde se tedy udál onen zásadní p erod v Lévinasově nahlížení 

na Heideggera, p erod, který z Lévinase udělal jednoho z nejvýraznějších kritiků 

Heideggerovy filosofie?4  

 Bezesporu bylo následné Lévinasovo filosofické smě ování ovlivněno 

událostmi druhé světové války a p edevším pak Lévinasovým uvězněním 

v zajateckém tábo e, kde byl také napsán spis Existence a ten kdo existuje5, tedy 

                                                           

1 LEVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: Institut pro st edoevropskou kulturu a politiku, 

1994. s. 163.  Oikúmené.  ISBN 80-85241-67-6. Dále pod zkratkou: EN 
2 EN: s. 163 

3 EN: s. 164 
4 EN: s. 164 
5 LEVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. P eložil Petr DANIŠ. Praha: [Institut pro 

st edoevropskou kulturu a politiku], 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-36-4. Dále pod zkratkou EE 
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první vydané Lévinasovo dílo, kde Lévinas otev eně hovo í o pot ebě opustit klima 

Heidggerovy filosofie. Nicméně Lévinasův rozchod s Heideggerem je možné 

datovat ještě v p edválečném období a to v Lévinasově knize De l’evasion6, která 

byla ovšem vydána až v roce 1982.  

 Navzdory tomu, že jsme si vědomi, že ada Lévinasových popisů hrůzy 

p ed bytí a popisů Druhého jakožto nekonečné jinakosti, za níž odpovídám, a p ed 

kterou se zodpovídám, má své ko eny právě v Lévinasových prožitcích v 

zajateckém tábo e, jsou pro nás tyto prožitky těžko p enositelné, a proto budeme 

původ Lévinasova opuštění Heideggerovy ontologie hledat v Lévinasově 

filosofickém myšlení a nikoli v životních okolnostech, jež ho k jeho etickému 

obratu nejspíše vedly. Obdobně ponecháme i stranou možnou provázanost 

Heideggerovy filosofie s jeho politickými postoji v době války.   

   Aby lépe vystala Lévinasova kritika Heideggerovy ontologie, bude t eba 

nejd íve p edstavit v obecných nástinech7 Heideggerův projekt v Bytí a času. 

V první kapitole „Spor o bytí: „es gibt“ versus „i l y a““ se tak budeme tázat na to, 

co vedlo Heideggera k p esvědčení, že otázka po smyslu bytí je fundamentální 

otázkou vůbec, a jakým způsobem se Heidegger pokouší otázku po smyslu bytí 

zodpovědět. Následně ukážeme, proč došlo k obratu v Heideggerově myšlení a jak 

se změnilo jeho pojímání bytí.  Poté dáme do kontrastu Heideggerovo „es gibt“ s 

Lévinasovým „il y a“. Na základě patrných odlišností mezi oběma názvy, jimiž se 

zmínění filosofové snaží vyjád it „dění“ bytí, a jež nejsou, jak Heidegger a Lévinas 

důrazně upozorňují, vzájemnými p eklady, si položíme otázku, zda nespočívá spor 

mezi Heideggerem a Lévinasem v jejich odlišném pojímání bytí?  P i snaze 

zodpovědět zmíněnou otázku, p edstavíme t i možné odlišnosti v pojímání bytí 

mezi Heideggerem a Lévinasem. V následujících kapitolách pak budeme sledovat, 

                                                                                                                                                                                

 

6 LEVINAS, Emmanuel. De l’évasion. Paris : Librairie Générale Fraņaise, 2011. ISBN: 978-2-

253-94261-0.   
7 Pro naše účely nebude nezbytné zacházet do detailních popisů Heideggerovy filosofie, neboť 

Lévinas se rozchází, jak posléze uvidíme, již se samotným způsobem Heideggerova myšlení. 
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jak se ony odlišnosti v pojímání bytí promítají v jejich často nesouladných 

koncepcích -  etiky, vztahu člověka se světem, smrti a času. 

 V druhé kapitole „Ontologie versus etika“ p edstavíme v první podkapitole 

s názvem „Lévinasova kritika Heideggerovy ontologie a primát etiky“ Lévinasovy 

základní námitky, které Lévinas vznáší vůči Heideggerově ontologii, a zdůvodníme 

Lévinasovo p esvědčení o p edchůdnosti etického tázání p ed ontologickým. Druhá 

podkapitola „Heidegger a otázka etiky“ si položí otázku: Je možná etika i v rámci 

Heideggerovy ontologie? A jaké má etika místo v Heideggerově filosofii? T etí 

podkapitola „Možnost Lévinasova etického jazyka“ ukáže, jakým způsobem se 

Lévinas vypo ádává s Derridovou námitkou: Není každá eč, každá věta nutně 

násilím pojmu? A nezpronevě uje se tak Lévinas svým pojednáním o Druhém 

svému vlastnímu etickému nároku?  

 T etí kapitola „Člověk a svět“ srovná Heideggerovu a Lévinasovu koncepci 

vztahování se člověka ke světu v podkapitolách „Svět jako souvislost poukazů“ a 

„Svět jako slast“. Následně si zde položíme otázku, k níž nás p ivede interpretace 

Charlese Don Keyese, zda by nemohla být Lévinasova analýza vztahu člověka se 

světem pouze doplněním té Heideggerovy. Zmíněnou otázku poté vztáhneme na 

celý dialog mezi Lévinasem a Heideggerem: Mohla by být Lévinasova etika 

chápána jako pouhé doplnění Heideggerovy ontologie? Mohl by být dialog mezi 

oběma filosofy nakonec veden ke shodě?  

 Závěrečná kapitola „Čas a smrtelnost“ p edstaví klíčová témata obou 

filosofů, tedy čas a smrt. Zároveň zde bude naším cílem nechat jasně vyvstat 

odpověď na otázku, jak velký dopad by mohlo mít nesourodé pojímání bytí u 

Lévinase a Heideggera na jejich možný dialog. 
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1. Spor o bytí: „es gibt“ versus „il y a“ 

Jaký je vztah mezi etikou a ontologií? Je otázka po bytí původnější než etické tázání 

anebo je tomu naopak? Na tyto bezesporu pro filosofii zásadní otázky budeme 

hledat odpovědi v dílech Martina Heideggera a Emanuela Lévinase. Podle 

Heideggera je tím původnějším tázáním otázka po bytí či později po pravdě bytí, 

podle Levinase je naopak t eba, aby nás volání Druhého probudilo „na lůžku bytí“ a 

my tak mohli zahlédnout původnost etické promluvy p ed ontologickým jazykem.   

Jejich odlišné p esvědčení o tom, jaké tázání má ze své povahy p ednost p ed 

těmi ostatními, se zrcadlí již v tom, jak oba auto i začínají jedny ze svých 

nejvýznamnějších děl. Jestliže se Heidegger ptá v p edmluvě Bytí a času8 „Máme 

dnes my nějakou odpověď na otázku, co vlastní míníme slovem jsoucí?“ a odpovídá-

li: „Nikoliv. A tak je tedy t eba otázku po smyslu bytí položit znovu“, Lévinas začíná 

naopak p edmluvu Totality a nekonečna9 větou: „Snadno se shodneme, že je 

nanejvýš důležité vědět, zda nás morálka nevodí za nos“ a následně dodává, že 

tohoto poznání nejsme schopni jinak než optikou etiky. Nicméně up ednostnění 

ontologické či etické otázky není ani u jednoho z filosofů čistě arbitrárním 

rozhodnutím. Jinak ečeno, p esvědčení o tom, jaká otázka má ze své podstaty 

p ednost p ed jinými, je sice bezesporu klíčové pro další vývoj Heideggerova a 

Lévinasova myšlení, avšak je t eba se také ptát, co se skrývá na pozadí těchto 

protichůdných p esvědčení o první filosofii.  

Pokusíme se ukázat, že tímto jádrem je jejich rozličný p ístup k bytí. A 

protože Lévinasova filosofie by nemohla ve své podobě vzniknout, jak sám Lévinas 

p iznává, bez Heideggerovy fundamentální ontologie, bude t eba nejd íve 

p ipomenout Heideggerovo chápání bytí. Nejprve tedy ukážeme, odkud plyne pro 

                                                           

8 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2002. Knihovna novověké 

tradice a současnosti. ISBN Ř0-7298-048-3. Dále pod zkratkou: BČ 
9 LEVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). P eložil Miroslav PET ÍČEK, 

p eložil Jan SOKOL. Praha: Oikoymenh, 1řř7. Oikúmené. ISBN Ř0-86005-20-8. Dále pod 

zkratkou: TN 
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Heideggera p ednost ontologie jakožto dotazování se po smyslu bytí, jakou metodu 

Heidegger k tomuto projektu volí, a alespoň v obecných nástinech p edest eme, 

kam až Heideggera jeho tázání v Bytí a čase zavedlo. Následně p edstavíme 

důvody, jež Lévinase vedou se s takto chápaným bytím rozejít.   

V Bytí a čase postavil Heidegger otázku po smyslu bytí do centra svého 

zájmu a to jako otázku, na kterou západní filosofie dosud dostatečně neodpověděla, 

a kterou si p edevším nedokázala ani správně položit. Nicméně naléhavost po 

znovuobnovení otázky po bytí, jíž se dostávalo pozornosti, jak íká Heidegger, 

naposledy u antických filosofů, nevyvěrá pouze z jejího opomenutí, ale je to 

p edevším podle Heideggera fundamentální otázka vůbec, otázka, která má p ednost 

jak ontickou, ontologickou tak i onticko-ontologickou. Na čem ovšem Heidegger 

zakládá takovou fundamentální p ednost otázky po smyslu bytí?10 

Zajisté existuje mnoho vědních disciplín, které se snaží mezi jinými dokázat 

svou nepostradatelnost a důležitost a mnohdy dokonce panuje v kruhu daného 

vědeckého oboru p esvědčení o jeho p ednosti p ed obory jinými. Avšak všechny 

tyto obory, jak se domnívá Heidegger, ať už svou p ednost stavějí na čemkoli, se 

nakonec vždy vztahují k jsoucímu, kladou si jsoucí jako p edmět svého bádání, 

snaží se určit jsoucí co do jeho povahy a způsobu jeho bytí. Ale pod vším tímto 

bádáním jakoby stále zůstávalo něco nezodpovězeného, něco, na čem věda staví své 

zkoumání, jako na tom, čemu vždy již nějak neartikulovaně rozumí a čemu, jak se 

věda domnívá, vždy již „nějak“ rozumí i ti, kdo jí naslouchají. Jak už je z kontextu 

patrné, s tím s čím věda pracuje počítajíc pro to se všeobecným porozuměním, je 

pojem bytí. Pokud věda prohlašuje výroky typu: „Člověk je homo sapiens sapiens.“ 

Heidegger se však táže, co znamená v tomto výroku ono „je“, „co tedy vlastně 

míníme tímto výrazem >být<“?11 

Je tedy t eba jiné ontologie, která jako jediná může p ipravit půdu pro 

vědecké zkoumání, avšak jenom za podmínky, že si vytyčí otázku po smyslu bytí 

                                                           

10 BČ: s. 17-20 
11 BČ: s. 27 
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„jako svůj fundamentální úkol.“ „Správně pochopené ontologické bádání samo 

dává otázce po bytí ontologickou p ednost, jež jí p ísluší p ed pouhým obnovováním 

úctyhodné tradice a p ed prací na ešení dosud nejasného problému.“12 Odtud tedy 

plyne ontologická p ednost otázky po bytí. 

Avšak otázka po bytí nemá p ednost pouze p ed vědeckým tázáním, neboť 

samotná věda je určitým chováním člověka. Heideggerovo tázání tedy smě uje k 

samotnému člověku, jehož označuje terminologicky jako Dasein (bytí tu, zde), 

p eloženo Janem Patočkou do češtiny jako pobyt. Dasein, pobyt má p ed jiným 

jsoucny význačné postavení, které spočívá, Haideggerovými slovy, v tom, že: 

„Pobyt je jsoucno, o kterém nelze íci, že se mezi jiným jsoucnem jen vyskytuje. Toto 

jsoucno se onticky vyznačuje spíše tím, že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde.“13A 

to znamená, že se pobyt ke svému bytí vždy již nějakým způsobem vztahuje a 

z toho zase plyne, že si pobyt vždy již nějak rozumí. To k čemu se pobyt vztahuje a 

čemu vždy nějak (i když neexplicitně) rozumí je existence jako jeho specifický 

způsob bytí. Pobyt má p ednost ontickou, neboť se vyznačuje tím, že jeho bytí je 

p ístupné ze způsobu jeho existence a ze způsobu jakým se ke své existenci 

vztahuje a jak jí rozumí.  Nicméně má p ednost i onticko-ontologickou, jelikož 

pobyt nerozumí jen své existenci, ale rozumí určitým způsobem i světu a jsoucnům, 

jež se v něm vyskytují. Jestliže si tedy Heidegger dává za úkol nalézt smysl bytí 

vůbec, bude výchozím bodem jeho projektu v Bytí a čase pobyt sám, p esněji 

existenciální analytika pobytu.14  

Metoda, kterou Heidegger pro tento ambiciózní projekt volí je již 

p edznačena. Heidegger prolíná ve své metodě jak Aristotelův postup k cestě za 

poznáním, tak i základy Husserlovy fenomenologie a hermeneutickou metodu. Co 

se týče Aristotelovy metody, tak jak jí Aristoteles popsal v první knize Fyziky: 

„P irozená cesta pak vede od toho, co jest známější a z ejmější nám (pro naše 

poznání), k tomu, co jest z ejmější a známější od p írody (svojí podstatou); neboť to 
                                                           

12 BČ: s. 27 
13 BČ: s. 2Ř 
14 BČ: s. 24-31 
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není totéž, co by bylo známo zároveň jak nám, subjektivně, tak naprosto, 

absolutně.“15 Obdobně Heidegger postupuje od toho, co je pro nás prius - bližší, 

známější, z ejmější k tomu, co je pro nás sice taky d ívější, bližší ze své podstaty, 

ale vzdálené co do bezprost ední uchopitelnost. Proto p i snaze odhalit smysl bytí 

vůbec je výchozím bodem Heideggerových analýz bytí pobytu, neboť bytí je to 

nejvlastnější či p esněji my tímto bytím sami jsme. A tedy v projektu fundamentální 

ontologie je t eba započít zkoumání bytí pobytu ze způsobu, jakým si pobyt zprvu a 

většinou rozumí, to znamená z jeho průměrné každodenní existence.16 

Jestliže má pobyt onticko-ontologickou p ednost, znamená to, že nerozumí 

jen své existenci, ale rozumí ve své existenci a ze své existence i světu a naopak ze 

světa rozumí své existenci. Zdá se, že se tak Heidegger ocitá v bludném kruhu 

rozumění, kdy pro výklad jedné oblasti pot ebujeme p ed-porozumění té druhé a 

naopak. Jedná se o tzv. hermeneutický kruh, ze kterého se ovšem Heidegger nemíní 

vyprostit, naopak prohlašuje: „Rozhodujícím není z kruhu vystoupit, nýbrž správným 

způsobem do něj vstoupit. Tento kruh rozumění není kruhem, v němž se pohybuje 

jeden z druhů poznání, nýbrž je výrazem existenciální p ed-struktury pobytu 

samého. Tento kruh nemůže být snižován za bludný, ani kdybychom jej chtěli jako 

takový strpět.“17 

Existence pobytu a svět jsou srozumitelné ze sebe navzájem, neboť pobyt a 

svět nejsou dvě vedle sebe stojící jsoucna oddělená určitou distancí, ale pobyt je již 

vždy ve světě, pobývá v něm, tzn. je s ním vždy již nějak obeznámen, má vždy již 

nějaké p ed-porozumění jak světu tak i své vlastní existenci. P esněji, jakmile 

existuje pobyt, je vždy již ve světě. Heidegger tak termínem „bytí ve světě“ 

p ekonává subjekt-objektivní náhled na svět. Svět totiž není v Heideggerově pojetí 

nějaký objekt, který by pobyt jako subjekt mohl z povzdálí sledovat. Ruší tak 

tradiční filosofické rozdělní dvou vedle sebe stojících jsoucen, kde jeden z nich jako 

subjekt (pobyt) má p ed sebou objekt (svět). 
                                                           

15 ARISTOTELÉS. Fyzika I, 1, 84a10-16. 
16 BČ: s. 32-56 
17 BČ: s. 1Ř5 
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Zmíněná kritika subjekt-objektivní teorie je mí ena p edevším na Reného 

Descarta jako na zakladatele konstrukce myslícího subjektu. Podle Descarta jsme si 

naším vlastním myšlením (duchem) jisti, ale tím co poznáváme, už si tak jisti být 

nemůžeme. Descartes tak odlišuje duševno od tělesna. Ale jak pak můžeme my 

(jako subjekt) něco poznávat? Museli bychom p eci vystoupit z naší vnit ní sféry, 

abychom mohli nějak pojmout něco mimo nás. Heideggerův učitel Edmund 

Husserl, vy ešil zmíněný problém způsobem, že ze subjektu učinil transcendentální 

vědomí, jež prost ednictvím intencionálních aktů může p ekonávat odstup, jenž ho 

od objektu dělí. Nicméně i toto ešení zůstává pro Heideggera nedostatečné a to 

p edevším z několika důvodů. Pro naše účely zmíníme p edevším to, že Heidegger 

kritizuje transcendentální vědomí jakožto neutrální subjekt opomíjející vztah ke 

svému bytí, subjekt, jenž jako neměnný v odstupu pozoruje svět jako měnící se 

plátno. Pro Heideggera však není subjektu a objektu, ale pobyt, jenž existuje jako 

bytí p ímo ve světě, pobyt, jenž si rozumí ze světa a zároveň rozumí světu ze své 

existence, neboť nemůže existovat jinak než ve světě a tvo í tak se světem 

neoddělitelný celek, jenž lze jako takový pochopit jen z jednotlivých částí a tyto 

části (pobyt, svět, nitrosvětská jsoucna atd.) lze pochopit jen na základě porozumění 

tomuto celku. A v tomto kruhu porozumění tedy spočívá Heideggerova 

hermeneutická metoda.18 

Jestliže jsme zmínili Heideggerova učitele Edmunda Husserla v kontextu 

Heideggerovy kritiky Hesserlovy konstrukce transcendentálního vědomí, proti 

kterému staví Heidegger termín „bytí ve světě“, je nutno také zmínit Husserlův 

nesporný vliv na Heideggerovu filosofii.  Neboť právě od Husserla p ebírá 

Heidegger fenomenologický p ístup. Jak Heidegger zdůrazňuje, nejedná se o žádný 

filosofický směr, fenomenologie není určena svým p edmětem bádání, ale tím, jak 

se bádá.  Heidegger tak upozorňuje, že fenomenologie je primárně metoda, jejíž 

„maximu … lze formulovat: K věcem samým“19 nebo jinak ečeno: „to, co se 

                                                           

18 BČ: s. 73-81 
19 BČ: s. 44 
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ukazuje, nechat vidět z něho samého tak, jak se samo od sebe ukazuje.“20 Zásada 

fenomenologie tak spočívá v tom, nechat to, co se ukazuje určovat metodu, tzn., 

cestu k němu. V Heideggerových očích si důsledně provedená fenomenologická 

metoda vyžaduje jak hermeneutiku, jelikož tomu, co se samo od sebe ukazuje, 

pobyt vždy již nějak rozumí21, tak i Aristotelův postup, neboť to, oč usiluje 

fenomenologie, je tematizace fenoménu, za nímž již nic nestojí, a to nelze provést 

jinak, než postupem od toho, co se nám ukazuje k tomu, co je již jako takové skryté. 

Nicméně to, co je jako takové skryté (fenomén) a za čím se již nic neskrývá, tvo í 

základ, smysl toho, co se ukazuje a zp ístupňuje tak cestu k tomu, co je skryté. 

V základu všeho, za čím bytostně nemůže již nic stát a co Heideggerův výklad 

odhalil jakožto skryté, je bytí jsoucího. A z tohoto důvodu Heidegger prohlašuje, že 

„Ontologie je možná pouze jako fenomenologie.“22 Protože pouze fenomenologie ze 

své podstaty může zp ístupnit bytí jsoucího. A v konečném důsledku nejenže 

„obsahově vzato je fenomenologie věda o bytí jsoucího – ontologie“ 23, ale samotná 

„filosofie je universální fenomenologická ontologie vycházející z hermeneutiky 

pobytu“.24 

Pro Heideggera je tak filosofie v základu ontologií, neboť bytí je tím, p ed 

čím již nic nestojí a tedy otázka po bytí je fundamentální otázkou vůbec. Avšak 

otázka po bytí je taky otázkou, která byla dosud opomíjena a z různých důvodů 

setrvávala ve skrytosti.  A právě díky fenomenologické metodě, která se vzdává 

všech p edsudků25 a chce vycházet jen z toho, co se nám samo dává a ze způsobu 

jakým se nám to dává, může být tematizování bytí umožněno. Jelikož bytí je pro 

pobyt tím nejvlastnějším, čemu pobyt vždy již nějak rozumí (i když netematicky a 

neexplicitně) je analytika pobytu výchozím bodem Heideggerových analýz.   

                                                           

20 BČ: s. 52 
21 V tom taky spočívá výsadní postavení pobytu oproti jiným jsoucnům. 
22 BČ: s. 53 

23 BČ: s. 56 
24 BČ: s. 56 
25 Heidegger tak po vzoru fenomenologické redukce provádí destrukci ontologické tradice, tedy 

odmítnutí vycházet z dědictví dosavadní ontologie a filosofie vůbec. 
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Táže-li se Heidegger na bytí, táže se na smysl bytí a smysl je 

Heideggerovými slovy to „z čeho je srozumitelné něco jako něco“26.  Pobyt si 

rozumí ze svého „bytí tu“, ze svého bytí zde ve světě jakožto otev ené 

prostorovosti, v níž je něco jako smysl bytí vždy již odkryt. Pobyt tak na rozdíl od 

výskytových jsoucen „je samo o sobě jakožto „bytí ve světě“ prosvětleno, a to 

nikoli nějakým jiným jsoucnem, nýbrž tak, že ono samo jest světlina.“ 27  

Nicméně v Bytí a čase sebe-rozumějící pobyt prost ednictvím osvětlení 

svého vlastního bytí a jeho smyslu by měl být schopen prohlubujícím porozuměním 

dospět až k osvětlení smyslu bytí vůbec. Co se tedy ukázalo v Heideggerových 

analýzách jako smysl bytí pobytu a mohlo by tak být mostem k analýzám o smyslu 

bytí vůbec, tedy analýzám, kterým se mělo věnovat dílo navazující na Bytí a čas?  

Heideggerův projekt v Bytí a čase ukázal, že to z čeho si je pobyt 

srozumitelný je časovost, p esněji ečeno pobyt, jemuž vždy o jeho bytí jde, se 

vztahuje ke svému bytí v modu starosti v odhodlaném p edstihu p ed sebou a 

v konečném důsledku p ed svou vlastní konečností jako svou poslední možností. 

V tomto p edstihu p ed sebou se pobyt uchopuje ve své celistvosti se všemi svými 

autentickými možnostmi vycházejících z jeho existenciálních struktur28 vždy 

s ohledem na prolínající se bylost, p ítomnost a budoucnost29 až k té možnosti 

nejzazší. Pobyt tak může dostát autentického „moci být“ celý jako rozvrh v čase. 

Heidegger ke smyslu bytí dodává:  „Otázka po smyslu bytí nějakého jsoucna činí 

svým tématem to, 'do čeho' se rozvrhuje rozumění bytí, které zakládá veškeré bytí 

jsoucna.“30 Pobyt rozvrhuje rozumění svého bytí v čase, a proto je smyslem bytí 

pobytu ekstatická časovost.   

Jestliže výdobytek Bytí a času měl umožnit položení otázky po smyslu bytí 

vůbec, tedy po rozličných možnostech způsobů bytí, jakým způsobem je tedy tento 
                                                           

26 BČ: s. 1Ř3 

27 BČ: s. 163 
28 Naladění, rozumění, výklad a eč 
29 ekstase 
30  BČ: s. 364 
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p echod od smyslu bytí pobytu k smyslu bytí vůbec umožněn? To je otázka, na 

kterou má Heidegger nyní sám problém odpovědět. P i snaze navázat na první dva 

oddíly Bytí a času stále více nabývá dojmu, že vyložení celosti bytí pobytu 

prost ednictvím jeho sebe-rozumějícího autentického rozvrhu, v němž je smysl bytí 

pobytu zprůhledněn, nestačí jako dostatečný základ pro porozumění smyslu bytí 

vůbec.  

V závěrečné kapitole Bytí a času Heidegger píše: „Existenciálně-ontologická 

skladba celkovosti pobytu je založena v časovosti. V souladu s tím musí původní 

způsob časení ekstatické časovosti samé umožňovat ekstatický rozvrh bytí vůbec.“31 

To by ovšem znamenalo, že by musel být pobyt schopen obsáhnout otev enost 

nikoli jen svého vlastního „bytí tu“, ale i otev enosti všech jsoucen vůbec. Pobyt by 

tak musel být schopen dohlédnout za horizont svého vlastního bytí32 a v důsledku 

by tak musel být pánem všeho bytí. Avšak jak může pobyt jakožto konečná bytost 

obsáhnout veškeré bytí a tedy i to dějinné, jenž sídlí mimo individuální čas pobytu?   

Heidegger nakonec činí obrat (Kehre) na cestě svého myšlení, o kterém 

mluví nap íklad v dopise O humanismu33: „Zde dochází k celkovému obratu: 

Problematický oddíl zůstal neotištěn proto, že myšlení nebylo schopno tento obrat 

dostatečně vyslovit a neprorazilo si s pomocí eči metafyziky cestu. P ednáška „O 

bytnosti pravdy", jež byla promyšlena a p ednesena v r. 1ř30, ale poprvé otištěna v 

r. 1ř43, poskytuje jistý vhled do myšlení obratu od „Bytí a času" k „Času a bytí". 

Tento obrat není změnou stanoviska „Bytí a času", nýbrž v něm dospívá myšlenkový 

pokus poprvé do oblasti dimense, ze které je zakoušeno „Bytí a čas", a sice ze 

základní zkušenosti zapomenutosti bytí“34  

                                                           

31  BČ: 4Ř1 

32 Za horizont svého okolí 
33 HEIDEGGER, Martin. O humanismu. P eložil: Petr Kurka. Vyd. 1. Rychnov nad Kněžnou: 

Ježek, 2000. 55 s. ISBN 80-85996-32-4. Dále pod zkratkou: OH 
34 OH: s. 19-20 
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Světlinou bytí není již pobyt, jako tomu bylo v Bytí a čase, ale bytí samo. 

Neprosvětluje pobyt, prosvětluje bytí. Pravda bytí35 se ne ídí porozuměním pobytu, 

ale samo bytí vede jeho porozumění. Pobyt je tak neustále na cestě za pravdou bytí, 

kterou si ovšem pobyt nevolí sám, ale je mu již vydlážděna samotným bytím.36  

Zde Heideggerovo myšlení na chvíli opustíme, neboť pro naše účely nyní 

není primární detailní výklad Heideggerovy filosofie, některým tematickým částem 

se budeme ostatně věnovat v pozdějších kapitolách v kontrastu s Lévinasovou 

kritikou, ale naší intencí bylo p edevším p edstavit v obecných náčrtech 

Heideggerovu filosofii s poukazem na důležitost, jež Heidegger p ikládá 

tematizování bytí a v konečném důsledku tedy ontologii samotné. Díky tomuto 

uvedení do Heideggerovy filosofie tak může lépe vyvstat Lévinasův rozchod 

s Heideggerovou ontologií a jeho up ednostňování metafyziky jakožto etiky, v níž 

dominantní roli hraje vždy vztah k Druhému. 

Zmíněným bodem rozchodu se zdá být Lévinasův rozličný p ístup k bytí. 

Lévinas sám tento spor popisuje v rozhovoru s Philippem Nemo, jenž je součástí i 

českého vydání Etiky a nekonečno37, když hovo í o tématu svého raného spisu 

Existence a ten kdo existuje: „Je v něm eč o jevu, který nazývám „Il y a“ („ono 

je“). Nevěděl jsem, že p esně tak se jmenuje i jedna Apollinairova knížka. U 

Apollinairea však tento obrat znamená radost z existování, hojnost něco jako 

Heideggerivské „es gibt“. Kdežto já chápu „ono je“ jako fenomén neosobního bytí: 

„ono“. Vycházím v úvahách na tohle téma ze vzpomínek z dětství. Dítě o samotě 

usíná, zatímco dospělí žijí dál; má pocit, jako by ticho v jeho ložnici „šumělo“.“38 

Heidegger používá výrazu „es gibt“, jak vysvětluje v dopise O humanismu, 

aby se vyhnul spojení „bytí je“, neboť tím by se vysvětlovalo bytí bytím, které ještě 
                                                           

35 Heidegger nemluví již o smyslu bytí, ale o pravdě bytí 
36 OH: s. 32; tím se i Heideggerovy analýzy více p iblížili fenomenologické maximě „k věcem 

samým“  
37 LEVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: Institut pro st edoevropskou kulturu a politiku, 

1994. Oikúmené. ISBN 80-85241-67-6. Dále pod zkratkou: EN 
38 EN: s. 166-167 
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není dostatečně tematizováno a p edevším by byla p ehlížena ontologická diference 

mezi bytím a jsoucím.  Bytí by pak bylo chápáno jako něco, co „je“, stejně jako 

jsoucí „je“. Heidegger tak pro slovesné vyjád ení „bytí“ bytí používá výraz „bytuje“ 

či „es gibt“, jež má vyjád it dávání se bytí. Es gibt tak může být i p ekládáno jako 

„ono (se) dává“ v následujícím smyslu: bytí dává svou pravdu, dává se k myšlení 

pravdy bytí, podává se myšlení jako otev ené pole pravdy bytí. Zároveň se však toto 

bytí od myšlení odvrací, aby se tak mohlo otev ít ono pole pravdy bytí, v němž 

může myšlení k pravdě bytí p istupovat.39  

 Heidegger nicméně protestuje proti tomu, aby výraz „il y a“ byl p ekladem 

pro jeho „es gibt“: „Ono „il y a" p ekládá „es gibt" nep esně. Neboť toto „ono" 

/es/, co zde „dává" /gibt/, je bytí samo.“40 „Il y a“ je pro Heideggera výraz 

nedovolující vidět ontologickou diferenci, jelikož „il y a“ je p ekladem svádějící k 

tomu, abychom mu porozuměli jako jsoucímu, jež se někde pouze vyskytuje. Tento 

francouzský p eklad tak podle Heideggera zastírá význam „es gibt“ jako vázajícího 

se výhradně k bytí, jako bytí samo.  

Nicméně tím kdo p eložil „es gibt“ jako „il y a“ nebyl Emmanuel Lévinas. I 

když Lévinas sám používá pojem „il y a“ v rámci své vlastní filosofie, prohlašuje o 

něm, že: „Pojem hluboce odlišný od heideggerovského "es gibt“. Nikdy nebyl ani 

p ekladem, ani poukazem k německému výrazu a jeho konotacím hojnosti a 

štědrosti.“41 

Na první pohled je z ejmé, že termíny sloužící oběma filosofům k tomu, aby 

vyjád ili bytí, aniž by museli použít slovní spojení „bytí je“, jsou odlišné nejenom 

v názvu, ale mají i odlišné vyznění. To nás p ivádí k otázce, zda by nemohl být spor 

mezi Heideggerem a Lévinasem založen na jejich odlišném pojímání bytí. Pro 

zodpovězení takové otázky bude nejd íve zapot ebí ukázat, jakým způsobem 

                                                           

39 OH: s. 25, Vesmír, Ingeborg Schussler, Pobyt a bytí u Martina Heideggera II, s. 2-4 
40 OH: s. 25 
41 EE: s. 10 
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zmínění filosofové p istupují k bytí a kde se nachází onen moment, který oba 

filosofy p iměje si otázku po bytí položit. 

Lévinas ve své filosofii p istupuje k bytí, když popisuje zkušenost z naléhání 

bytí v momentě, kdy se nám neda í usnout. Noc vše kolem nás pohlcuje tmou, až 

není nikoho, kdo by nás mohl vnímat a díky němuž bychom mohli vnímat i sami 

sebe, zůstáváme v této temnosti osamoceni pouze každý sám se svým bytím, jako 

vědomí nemající p ed svým bytím náhle útočiště nikde ve světě, jako vědomí, 

jemuž se zdá být toto bytí zcela anonymní. „Mé vědomí je tímto neosobním 

pohlceno; je odosobněno. To nebdím já: „ono“ to bdí.“42 Jakoby tak v momentě, 

v němž nás hrůza z bytí p epadá, bylo toto bytí ve své tíživé p ítomnosti nekonečné, 

nekonečně šumějící. Zdá se, že ve dne toto šumění bytí můžeme p ehlušit, ale 

jakmile večer ulehneme a svět kolem nás zhasne, nezbude než jen onen tíživý šepot 

bytí.43 

A právě onen všudyp ítomný nep estávající šepot bytí označuje Lévinas pod 

pojmem „il y a“, který podle Lévinase p esně vystihuje onu hrůzostrašnou 

anonymitu. „Výraz „il y a“ má ve francouzštině zcela specifickou funkci, vyjad uje, 

že se něco vyskytuje, že se něco děje, ale pod tím to „něco“ se neskrývá žádná 

osoba, ale neurčité neosobní „ono“. Lévinas píše: „Ono je“ je podle mě neosobní; 

„ono je“ jako „(ono) prší“ nebo „(ono) je šero.“44. Toto „ono je“ je neustále 

trvající, všeobjímající, všudyp ítomné a nep estávající „šumění“, které svou 

neutralitou a fakticitou nahání hrůzu.45 

„Il y a“ tak není jako u Heideggera něčím dávajícím se, k čemu se člověk 

snaží p iblížit, aby tak dostál své lidskosti, to znamená, aby mu bylo: „znovu 

darováno p íst eší pro bydlení v pravdě bytí“46, neboť právě v bytnosti spočívá 

podle Heideggera lidskost člověka. Z tohoto důvodu se zde podle nás nachází první 
                                                           

42 EN: s. 167 

43 EN: s. 67; EE: s. 55 
44 EN: s. 167 
45 EE: s. 55 
46 OH: s. 12,  
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rozdíl v pojetí bytí mezi Heideggerem a Lévinasem, protože podle Lévinase lidskost 

člověka nevyčerpává „Myšlení, jež se táže po pravdě bytí a p itom určuje bytostné 

pobývání člověka bytím a na něm“47. Lévinas je p esvědčen, že je zde něco jiného, 

co otevírá lidství, a co zároveň nemůže být myšlením pravdy bytí nikdy vystiženo a 

tím je podle něj epifanie tvá e.48   

Lévinas neusiluje na rozdíl od Heideggera o nalezení cesty k bytí, ale naopak 

snaží z onoho „p íst eší“ bytí co nejrychleji vyprostit, o čemž ostatně vypovídá i 

Lévinasova raná studie s názvem De l’évasion (do češtiny lze p eložit jako: O 

úniku, útěku, uprchnutí) napsaná ještě v p edválečném období a vydaná až roku 

1ř62. Jedná se o studii, jež je Lévinasovým prvním pokusem o svébytné myšlení a 

taky prvním komplexnějším vymezením se proti myšlení Martina Heideggera. 

Lévinas zde popisuje ještě v p edběžných náčrtech to, co pak nabírá jasnějších 

podob v díle Existence a ten kdo existuje.  L´évasion, jak už lze vytušit, zde 

znamená únik z bytí. Lévinas o něm hovo í následovně: „Jedná se o vymanění se 

z bytí novou cestou, na níž se vystavujeme riziku, že pojmy, jež se ve sdíleném 

smyslu (sens commun) zdály jako ty nejevidentnější, budou p evráceny.“49  

Jedním z pojmů, jenž bude na Lévinasově cestě z „il y a“ p evrácen či 

p esněji vyvrácen, je pojem nicoty. Lévinasovo odmítnutí pojmu nicoty je dalším 

rozdílem v pojetí bytí mezi Heideggerem a Lévinasem. Lévinas totiž na rozdíl od 

Heideggera nep ipouští jakoukoli možnost myslet nicotu či jakoukoli 

spolupat ičnost bytí a ničeho. A právě toto Lévinasovo odmítnutí spolupat ičnosti 

bytí a nicoty je taky důvodem, proč v něm bytí vzbuzuje takovou hrůzu:  

„Holý fakt p ítomnosti tíží: jsme spjati s bytím, nuceni být. Odpoutáváme se 

od každého p edmětu, každého obsahu, ale je tu p ítomnost. Tato p ítomnost, která 
                                                           

47 OH: s. 46 
48 TN: s. 188, OH: s. 12 

49  LEVINAS, Emmanuel. De l’évasion. Paris : Librairie Générale Fraņaise, 2011. str. 127. ISBN: 

978-2-253-94261-0.  P eloženo z francouzského originálu: „Il s´agit de sortir de l´être par une 

nouvelle voie au risque de renverser certaines notions qui au sens commun et à la sagesse des 

notions semblent les plus évidentes.“   
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vyvstává za nicotou, není ani žádné jsoucno, ani fungování vědomí běžícího 

naprázdno, ale univerzální skutečnost ono je, které objímá jak věci, tak vědomí“50.  

Co Lévinas míní onou „univerzální skutečností „ono je“ lze p ipodobnit 

tomu, o čem píše Bergson v rámci své kritiky ideje nicoty v díle Vývoj tvo ivý51: 

„nemohli bychom si p edstavit nicotu, aniž bychom si uvědomovali, i když nejasně, 

že si ji p edstavujeme, to znamená, že jednáme, že myslíme, a že něco z těchto 

důvodů dosud p etrvává.“52 Podle Bergsona je idea nicoty pseudo-ideou, neboť 

zmizení určitého bytí neznamená nástup nicoty, ale pouze to, že jedno bytí bylo 

nahrazeno druhým. Jinak ečeno, absence bytí nevede k nicotě, ale k substituci.  „Ve 

skutečnosti neexistuje nicota. Můžeme vnímat i pojímat pouze plnost. Věc může 

zmizet jen tehdy, je-li nahrazena jinou. Zrušení znamená substituci.“53 Tak popisuje 

Bergson v La pensée et le mouvant nemožnost nicoty, která jakožto negace bytí je 

ve výsledku pouze pozitivním aktem intelektu nahrazující jeden obsah druhým. 

P esně tuto děsivou nemožnost nebytí má na mysli Lévinas, když používá 

metafory typu: „hustota prázdnoty“, „šumění ticha“, „p ítomnost nep ítomného“ 

apod. Ať už by zmizelo vše, nelze si p edstavit, že by zde zbylo absolutní nic, neboť 

i v té největší temnotě stojí nakonec něco v pozadí, co zároveň i vše prostupuje - 

neosobní neurčité ono je. Protože je Lévinas p esvědčen o tom, že nicotu nelze ani 

myslet ani vnímat, stojí Lévinasova filosofie mimo tradiční dichotomii bytí a 

                                                           

50 EE: s.. 55 
51 BERGSON, Henri. Vývoj tvo ivý. P eložil Ferdinand PELIKÁN, p eložil František ŽÁKAVEC. 

V Praze: nákladem Jana Laichtera, 1919. Otázky a názory (Jan Laichter), XLV. 
52 BERGSON, Henri, L'Évolution créatrice: s. 1Ř7: „…on ne saurait imaginer un néant sans 

s'apercevoir, au moins confusément, qu'on l'imagine, c'est-à-dire qu'on agit, qu'on pense, et que 

quelque chose, par conséquent, subsiste encore.“ 
53 BERGSON, Henri, La pensée et le mouvant, s. 60, 1969: „ Mais en réalité il n'y a pas de vide. 

Nous ne percevons et même ne concevons que du plein. Une chose ne disparaît que parce qu'une 

autre l'a remplacée. Suppression signifie ainsi substitution.“ 
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nicoty, neboť jak Lévinas sám íká v Autrement qu‘être: „Ono je vyplňuje 

prázdnotu, kterou zanechává negace bytí.“54  

Mluví-li Lévinas o hrůze, nemíní tím Heideggerovu úzkost pramenící 

z uvědomění si konečnosti vlastního bytí. Lévinas hovo í o hrůze p ed samotnou 

skutečností bytí, z nemožnosti vyvázat se ze svého bytí, jež je s námi spoutáno jako 

neodejmutelné b ímě. Lévinas hovo í o hrůze p ed bytím, které je i limitou zdánlivě 

nekonečné svobody mého vědomí, neboť ačkoli se zdá, že svoboda vědomí nemá 

hranic, že může bourat svět a opětovně ho stavět, tou poslední hranicí mu nakonec 

zůstává jeho zakotvenost v bytí.55 

Jestliže Lévinas hovo í o hrůze ze všudy p ítomného bytí, Heideggerova 

úzkost naopak v sobě skrývá myšlenku nicoty, p esněji ečeno spolupat ičnost bytí 

a Ničeho (Nichts). Neboť podle Heideggera: „Nic je umožnění z ejmosti jsoucna 

jako takového pro lidský pobyt na světě.“56 V Lévinasově podání je tu bytí neustále 

p ítomno jakožto nep estávající šepot, ze kterého se lze vymanit jedině 

v transcendenci k Druhému. Ovšem u Heideggera se s bytím setkáváme 

prost ednictvím vymykajícího se jsoucna v ceku, tzn. právě prost ednictvím Ničeho, 

jak se můžeme dočíst v Haideggerově p ednášce Co je metafyzika?. 

V jakém smyslu tedy Heidegger hovo í o Nic a jeho spolupat ičnosti 

s bytím? Vzápětí potom, co Heidegger položí otázku po Nic, prohlásí: „Nic je 

původnější než Ne a popírání.“57 To znamená, že podle Heideggera je tu možnost 

dospět k Nic, které by nebylo pouhým pop ením jsoucna. Jinak ečeno Heidegger 

dospívá  k Nic, které je původnější než nebytí. Jak ovšem dospět k takovému Nic, 

                                                           

54 LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu'être ou au delà de l'essence. Paris 2004. s. 15. ISBN: 

225305352X. Dále pod zkratkou: AQE, „L'il y a remplit Ie vide que laisse la negation de l'être.“; 

Srov. EE: s. 17, 52-54 
55 EE: s. 17, 71 

56 HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?: německo-česky. 2., opr. vyd. P eložil Ivan 

CHVATÍK. Praha: OIKOYMENH, 2006. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 55. ISBN 

80-7298-167-6. Dále pod zkratkou: CM 
57 CM: s. 43 
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jež by nevyžadovalo logickou operaci záporu a bylo by tak původním Nic? 

Heidegger odpovídá: „Něco takového se může stát a také se skutečně stává  - i když 

dosti vzácně – pouze v okamžicích základní nálady úzkosti.“58 Jedná se ovšem o 

úzkost, která nesmí být zaměňována za strach. Strach máme totiž p ed určitým 

jsoucnem a o sebe jako o určité jsoucno. Nicméně to, p ed čím nebo o co je nám 

úzko, se vyznačuje naopak svou neurčitelností, p esněji: „bytostnou nemožností 

určitelnosti.“59 V úzkosti nám tak není úzko z něčeho konkrétního. Po prožité 

úzkosti nemůžeme íct, že jsme měli úzkost „z“ nebo „o“ něco, jelikož to „o“ nebo 

„z“ čeho nám bylo úzko, „nebylo vlastně nic“. Ovšem toto „nic“ není jen „nic“ v 

hovorovém smyslu, ale podle Heideggera „bylo tu Nic samo – jako takové.“60 

Na rozdíl od strachu, v němž člověk „ztrácí hlavu“ a zcela ochromen tímto 

strachem se snaží onomu strašlivému všemožně uprchnout, v úzkosti zažívá člověk 

jakýsi „zvláštní klid“. Onen podivný klid je dán tím, že v úzkosti najednou vše 

ztrácí svůj význam a propadá se tak do lhostejnosti, ovšem nikoli po způsobu, že by 

náhle vše zmizelo, ale spíše začínají všechny věci i spolu s námi ustupovat až 

„nezbývá žádná opora.“61 „Toto ustupování jsoucna v celku, které nás v úzkosti 

obkličuje, nás skličuje.“62 Proto právě to „z“ čeho je nám úzko je Nic (vymykající 

se jsoucno v celku, všudyp ítomné vyprázdnění významu)  a to „oč“ nám je úzko je 

opět Nic, neboť „v jád e není divně „tobě“, či mě, nýbrž „člověku“ je tak. Jen čisté 

bytí-tu v ot esu této ztráty půdy pod nohama, kde není čeho se chytit, tu ještě 

zbývá.“63  

Pokusili jsme se oz ejmit,  jakým způsobem je podle Heideggera možné 

dospět k Nicotě, jež by byla původnější než negace či popírání a to znamená i 

původnější než ne-bytí. Ukázalo se, že Nic lze zakoušet v naladění úzkosti. 

                                                           

58 CM: s. 49 
59 CM: s. 49 

60 CM: s. 51 
61 CM: s. 49 
62 CM: s. 49 
63 CM: s. 49, 51 
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Nicméně zde ještě zbývá nezodpovězená otázka:  V jakém smyslu lze chápat ono 

Nic a jak k sobě Bytí a Nic náleží?  

Bylo zde již ečeno, že Nic není ani zmizení jsoucna v celku a ani jeho 

pop ení.  „Nic samo nicotní“64, to znamená, že “bytuje jako nicotnění, uchovává, 

skýtá Nic.“65 Ale jestliže se nás Nic může zmocňovat a jestliže se nám díky tomu 

propadá jsoucno v celku spolu s námi, aniž by zmizelo či bylo pop eno, pak „v 

jasné noci tohoto Nic, které se objevuje v úzkosti, vyvstává teprve původní z ejmost 

jsoucna jako takového: že je to jsoucno a ne Nic.“66 V naladěnosti úzkosti, v níž 

jsme vykloněni do Ničeho, jsme teprve postaveni p ed jsoucno v celku a p ed své 

bytí-tu. Kdyby tomu tak nebylo, nemělo by se co a komu vymykat.67   

Nic p ivádí bytí p ed své bytí-tu, neboť teprve ve zkušenosti Ničeho, kde vše 

jsoucí se od nás odvrací, kde p estáváme být vším jsoucím nadále oslovováni, 

navzdory této nicotě jsme stále tu, nikoli už však jako já nebo ty rozumějíc si 

z každodenního světa, ale jako osamocené bytí-tu. Díky vyklonění do Ničeho, které 

Heidegger označuje za transcendenci, jsme p edvedeni p ed své bytí.68 Heidegger 

proto píše: „Nic je umožnění z ejmosti jsoucna jako takového pro lidský pobyt na 

světě. Nic netvo í až pojmový protějšek ke jsoucnu, nýbrž náleží původně k bytování 

vůbec.“69 

Stále se však zbývá tázat: Není t eba setrvat v původní úzkosti ustavičně, 

není t eba být neustále vykloněn do Ničeho, aby pak Nic mohlo náležet původně 

k bytování vůbec? I když se každodenně neustále vztahujeme k jsoucímu a tím Nic 

                                                           

64 CM: s. 53 
65 CM: s. 53; poznámka pod čarou 

66 CM: s. 53 
67 Srov. CM: s. 53-55 
68 Srov. CM: s. 55 
69 CM: s. 55 
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zakrýváme, Heideggera je p esvědčen, že v hloubi „duše“ o něm „víme“. „Úzkost tu 

je. Pouze spí.“70
 

 Bytí a Nic tak k sobě náleží, jelikož v naladěnosti úzkosti se prost ednictvím 

Nic odhaluje bytí jsoucího a zároveň je toto bytí p ivedeno p ed jsoucno v celku. 

Nicméně bytí a Nic k sobě nenáleží pouze ve vzácných chvílích úzkosti, ale v bytí 

jsoucna „Nic nicotní bez ustání“.71 Po prožitku úzkosti, v níž se bytí vyklání do 

Níčeho, Nic nevyprchává společně s tímto prožitkem, ale nicotnění v bytí dál 

p etrvá, jakkoli se bude pobyt snažit tuto zkušenost úzkosti v každodenním shonu 

potlačit upínáním se k tomu či onomu jsoucnu.72  

Jako druhý rozpor v pojetí bytí mezi Heideggerem a Lévinasem jsme uvedli 

jejich nesouladný postoj k  ideji nicoty. Navzdory Lévinasové kritice nicoty 

pramenící z nemožnosti jí jakkoli pojímat a navzdory Lévinasovu odmítnutí 

ztotožnit hrůzu p ed bytím s Heideggerovou úzkostí z bytí, mají k sobě obě 

koncepce o „ztrátě významovosti světa“, v němž nezbývá nic než naléhání bytí 

velmi blízko.  

Nicota slouží v Heideggerové p ednášce „Co je metafyzika?“ k p ivedení 

k našemu ,bytí tu‘. Dalo by se íci, že bytí a Nic tvo í u Heideggera jeden 

významový celek. Heidegger dokonce v poznámce pod čarou uvádí: „Nic a bytí 

totéž“73. Jelikož jedině prost ednictvím Nic se může ohlašovat bytí. Podobnou 

zkušenost ze ztráty významovosti světa, prost ednictvím které se ohlašuje bytí, 

nacházíme i u Lévinase. Noc nechává vše zmizet, až nezbývá nic, než anonymní 

šepot bytí. Nedopouští se tak Lévinas i p es jeho odmítnutí nicoty stejné významové 

konstrukce mezi bytím a nicotou?  

Zásadní rozdíl, který narušuje zdánlivou podobnost obou popisů o vyvstávání 

bytí na pozadí „ničeho“, spočívá podle Daniela Salvatora Schiffera v tom, že 

                                                           

70 CM: s. 59 
71 CM: 57 
72 Srov. CM: s. 53-57 
73 CM: s. 55, poznámka pod čarou 
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„Původ Heideggerovy úzkosti, odkazujíc na Dasein, se nachází v porozumění 

(inteligibilním) nicoty a pohybuje se v registru možností, zatímco původ 

Lévinasového neklidu, odkazujícího na anonymitu bytí, se nachází v samotném 

vnímání (sensibilním) „il y a“ a rýsuje se v registru nutnosti.“ 74 U Lévinase má 

hrůza z bytí původ „v samotném těle, to znamená v životě (konkrétním a smyslovém) 

spíše než v bytí (abstraktním a intelektuálním)75.  

Zůstává otázkou na kolik je Heideggerova úzkost pouze inteligibilní 

záležitostí, neboť úzkost u Heideggera není pouze myšlenkovou konstrukcí, ale 

konkrétní prožitek, který se nás můžeme v životě p ímo dotýkat a který můžeme 

velmi niterně zakoušet. Nicméně je pravdou, že jakkoli se mohou zdát oba prožitky 

ze „zmizení světa“ podobné, Heideggerova nicota ohlašuje bytí jakožto ,bytí tu‘, 

jehož nejvlastnější možností je jeho konečnost.76. Lévinasova noc naopak ukazuje 

bytí jakožto anonymní všudy p ítomné ,ono je‘ – il y a, které nutně „je“ jakožto bytí 

bez nicoty. 

Na t etí rozkol v pojímání bytí u Heideggeta a Lévinase upozorňuje 

Françoise Dastur ve svém článku Ethics or Ontology?77.  Ukazuje se již v tom, 

jakým způsobem Lévinas hovo í o bytí, jehož naléhání a děsivá všudyp ítomnost 

může zasáhnout bdícího, který se marně pokouší usnout. Nespavec se cítí být 

v temné noci zcela opuštěn. Jeho samota však nepochází ze skutečnosti, že nikdo 

není poblíž. To by totiž znamenalo, že samota mizí s p íchodem druhého. Jenomže 

Lévinas je p esvědčen, že ať už jsem v p ítomnosti někoho či nikoli: „Jsem zcela 

sám. Je to tedy bytí ve mně, fakt, že existuji, moje existování, které tvo í naprosto 

intranzitivní element, něco, co je bez intencionality, beze vztahu. Bytosti si mohou 

                                                           

74 D.S. Schiffer, La philosophie d’Emmanuel Levinas: s. 45 
75 D.S. Schiffer, La philosophie d’Emmanuel Levinas: s. 45 
76 Srov. CM: s. 63: „V onom Nic, do něhož je pobyt vykloněn, p ichází teprve jsoucno v celku v 

souladu se svou nejvlastnější možností, tzn. konečným způsobem, k sobě samému.“ 
77 DASTUR, Françoise. Ethics or Ontology. Between Levinas and Heidegger. New York : State 

University of New York Press, Albany, 2014, s. 133-158. ISBN: 978-1-4384-5258-6. Dále pod 

zkratkou:  EO 
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vyměňovat všechno kromě existování. V tomto smyslu být znamená izolovat se 

existováním.“78  

Pro naši analýzu samoty je ještě vhodně zmínit, že Lévinas používá 

Heideggerovu ontologickou diferenci mezi bytím a jsoucím pod termíny existování 

a existující aniž by, jak on sám íká: „těmto termínům p ikládal specifický 

existencialistický význam.“79 

Samotu vidí Lévinas v nemožnosti vystoupení existujícího ze svého 

existování (resp. ze svého bytí), v nemožnosti vzájemné participace existujících na 

bytí. Já jako existující vztahující se ke svému existování, já jako jsoucí vztahující se 

ke svému bytí80, jsem zcela osamocen bez jakékoli možnosti toto b ímě bytí s 

někým sdílet či vyměnit. Lévinas bytí p irovnává k Leibnizovým monádám bez 

dve í a oken. Proto píše Lévinas: „Samota spočívá v samotném faktu, že jsou 

existující.“81 Díky této samotě bytí pak může vyvstávat Stejný neztotožnitelný 

s Jiným.  V čem tedy spočívá rozdíl mezi Heideggerem a Lévinasem? 

Francoise Dastur ho popisuje následovně: „Zatímco pro Haideggera 

znamená existování mít vztah se jsoucími ve světě, s věcmi, s druhými a se sebou 

jako s bytím ve světě, pro Lévinase je nejd íve samota existujícího, která nemůže, 

tak jak to dělá Heidegger, být chápána s p edchozím vztahem k druhému, proto 

p edložka „s“ nemůže pro Lévinase popisovat původní vztah s druhým.“82 

Pobyt je ve světě vždy spolu s druhými, „spolubytí“ je proto existenciální 

struktura pobytu. „Spolubytí však existenciálně určuje pobyt i tehdy, když se druhý 

fakticky nenaskýtá a není vnímán.“83 I osamocenost pobytu je spolubytí ve světě.“84  

                                                           

78 LEVINAS, Emmanuel. Čas a jiné. P eložil Zdeněk HRBATA. Praha: Dauphin, 1řř7. Studie 

(Dauphin), sv. 2.; s. 35. ISBN 80-86019-33-0. Dále pod zkratkou: ČJ 
79 ČJ: s. 3ř 

80 hypostaze 
81 ČJ: s. 37 
82 EO: s. 135  
83 BČ: s. 150 
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Protože Heidegger chápe bytí pobytu jako vždy zároveň spolubytí s Druhými, stává 

se Druhý v jeho analýzách spíše okrajovým tématem. Na druhou stranu Lévinasovo 

p esvědčení o bezmezné osamocenosti existujícího v existování (v bytí) naopak 

Lévinase nutí k tomu, aby v v izolovaném osamoceném já hledal možnosti 

p iblížení se k nedostižné jinakosti Druhého, aby mohl po Druhém toužit. Lévinas 

svým důrazem na skutečnost opuštěnosti Já ve svém bytí chce nechat vyvstat 

p edevším to, že jakkoli může Já transcendovat k Druhému, je od něj Já nekonečně 

odděleno. Jakékoli vztahování se k Druhému, jakákoli socialita se podle Lévinase 

odehrává za hranicí bytí a z tohoto důvodu se Lévinas staví proti Heideggerovu 

spolubytí jakožto existenciální struktu e pobytu, neboť to by mohlo vyvolávat 

p edstavu, že veškeré vztahování se k Druhému je již zahrnuto v mém bytí, že 

sociálno je poznatelné na základě porozumění bytí.  

Zmíněné odlišnosti v pojímání bytí, to znamená na jedné straně bytí jakožto 

hrůzostrašný ustavičný šepot, v němž jsme zcela osamoceni, bytí, jehož porozumění 

nemůže nikdy vyčerpat lidskost člověka a na straně druhé bytí, k němuž smě ujeme 

v úzkosti prost ednictvím Ničeho, určují i smě ování myšlení obou filosofů, tedy 

myšlení vedoucí k bytí nebo od bytí, k „ontologii“85 nebo k „etice“86. 

V následujících kapitolách se pokusíme ukázat, na kolik zmíněné rozdíly 

v pojímání bytí u Heideggera a Lévinase ovlivňují jejich další rozvíjení témat, 

v nichž se musí nutně minout. V druhé kapitole „Ontologie versus etika“ a 

p edevším pak v podkapitole „Heidegger a otázka etiky“ se projeví p edevším první 

rozdíl, ke kterému jsme dospěli, tedy zda lidství člověka spočívá již v jeho bytí 

anebo zda se uskutečňuje vždy ve vztahu k tomu, co bytí p esahuje. Nesoulad 

v chápání samoty, na který upozorňuje Fraņoise Dastur, se ukáže zejména 

v podkapitole „Lévinasova kritika ontologie a primát etiky“. Spor v otázce o 

spolupat ičnosti bytí a nicoty bude v závěrečné kapitole „Čas a smrtelnost“ jedním 
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z klíčových důvodů, proč Heidegger s Lévinasem dospívají k zcela odlišné 

koncepci smrti a času. 
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2. Ontologie versus etika 

 

2.1. Lévinasova kritika ontologie a primát etiky 

P edest eli jsme důvody, proč chce Lévinas z bytí (il y a) uniknout. Nabízí se ovšem 

otázka: jakým způsobem je vůbec možné se z hrůzu nahánějícího bytí (il y a) 

vyvázat? Lévinas navrhuje následující ešení: „aby se člověk vymkl z „ono je“, 

nesmí se usadit (poser), ale sesadit (déposer); v témž smyslu, jako se sesazují 

králové. Takovým sesazením svrchovaného já z trůnu je společenský vztah 

k druhému, vztah ne-inter-esovaný. Dělím to schválně na t i slova, aby bylo jasné, 

že jde o vymknutí se z bytí. Pokleslému slovu „láska“ moc nevě ím, ale odpovědnost 

za druhé, bytí-pro-druhého, se mi od té doby jeví jako cesta, jak zastavit anonymní 

a nesmyslný šum bytí. Jak se osvobodit od „ono je“.“ 87    

Cestou z „il y a“ je tak podle Lévinase navázat s Druhým ne-inter-esovaný 

vztah, to znamená, odpoutat se od zamě enosti na své bytí, abychom na sebe mohli 

nechat dopadat jinakost Druhého. Když Levinas hovo í o jinakosti Druhého, myslí 

tím absolutní jinakost pramenící ze skutečnosti, že Druhý je ode mě zcela oddělen 

nekonečnou vzdáleností, kterou se sice mohu snažit neustále p ekonávat a dokonce 

prost ednictvím transcendence se Druhého témě  dotýkat, avšak Druhý mi nakonec 

vždy ve své jinakosti uniká.  

Vztah, který s Druhým navazuji je metafyzický, transcendentní, vycházející 

ze známého do oblasti absolutně jiné, vnější, zcela neznámé. Jak íká Lévinas: 

„Metafysická touha netouží po návratu, neboť je touhou po zemi, kde jsme se vůbec 

nenarodili. Po zemi, jež je cizí každé p irozenosti, která nikdy nebyla naší vlastí a 

kam se nikdy nedopravíme. Metafysická touha nespočívá na žádné p edchozí 

p íbuznosti. Je to touha, jež se nedá uspokojit.“88 
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 Lévinas hovo í o metafyzické touze, neboť Druhý je od nás nekonečně 

vzdálen co do poznatelnosti a teoretické uchopitelnosti, avšak jelikož my se 

vyvazujeme ze svého bytí, sesazujeme se z naší svrchované moci směrem 

k Druhému, znamená to, že zde musí být nějaká hnací síla, jež nás neustále popouzí 

se vydávat na toto metafyzické dobrodružství. Metafyzická touha se ukazuje být 

onou hnací sílou, neboť na rozdíl od pot eby nemůže dospět k naplnění. Druhého se 

podle Lévinase nikdy nebudeme moct zmocnit, nikdy nebudeme moct p ekročit onu 

nekonečně hlubokou propast, jež nás od něj dělí a naplnit tak svou touhu, která by 

se pak však tímto prozradila jako pot eba.89 

 A druhým důvodem, proč se k Druhému vztahujeme v touze a nikoli 

v pot ebě, je skutečnost, že touha na rozdíl od pot eby, neusiluje o to, co jí chybí, 

neboť jinak by to znamenalo, že by toužící bytost již musela mít ideu onoho 

chyběného, musela by to, co jí chybí p edem znát. Avšak Druhý se díky své 

jinakosti jakémukoli poznání či redukci na pouhou ideu zcela vymyká. Lévinas 

píše: „Intence metafyzické touhy je jiná: touží po tom, co p esahuje všechno, co by jí 

mohlo naplnit. Je jako dobrota: vytoužené ji nenaplňuje, nýbrž prohlubuje.“90  

Pot ebu podněcuje nedostatek v subjektu, avšak touha vychází z Druhého, který nás 

vytrhuje z pohroužení do sebe sama. Bytost, jež touží po Druhém, je bytostí, jíž nic 

nechybí, je bytostí, která nenaslouchá volání svých pot eb, ale naslouchá volání 

Druhého.91  

Jinakost Druhého můžeme vnímat jedině za p edpokladu, že se již 

k Druhému vztahujeme, že po něm metafyzicky toužíme, to znamená, vydáváme se 

k němu v transcedentním pohybu. Onen transcendentní pohyb je specifický tím, jak 

upozorňuje Lévinas, že se nesnaží p ekonávat nekonečnou vzdálenost, jež by měla 

co dočinění se vzdáleností prostorovou. Nekonečná vzdálenost, která je 

transcendována, je vzdáleností týkající se způsobu existence. A druhým důvodem, 

proč nemůžeme jinakost Druhého nahlížet (i když vždy jen částečně) jinak než ve 
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vztahu s ním, je podle Lévinase skutečnost, že Druhý nemůže být nikdy nazírán 

z t etího nezúčastněného pohledu. Tím by byl Druhý zredukován na reprezentaci či 

objektivní ideu92 a slovy Lévinase: „tam by se Jiný rozplynul ve Stejném“93  a 

„prostor“, v němž by se mohla vyjevit jinakost Druhého, by byl p eklenut.94  

Lévinas používá označení pro Já „Stejný“ a pro Druhého „Jiný“.  Nicméně 

v tomto označení nelze hledat, žádnou dialektiku. To znamená, že opozice mezi 

mnou a Jiným nevyčerpává ani mou totožnost, ani totožnost Druhého. Jinak ečeno, 

Já se neztotožňuji sama se sebou pouze v protikladu vůči Druhému jako vůči tomu, 

co nejsem Já sama. A rovněž Druhý není vystižen opozicí vůči mně. „Kdyby se 

Stejný ztotožňoval prostým protikladem vůči Jinému, byl by už částí jistého celku, 

zahrnujícího Stejné i Jiné. Nárok metafysické touhy, jímž jsme začali - vztah k 

absolutně Jinému - by tím byl vyvrácen“95 píše Lévinas.96 

Za p edpokladu, že by Jiný mohl být vymezen jakožto protiklad vůči 

Stejnému, znamenalo by to, že Jiný a Stejný jsou dvě části utvá ející celek, tedy že 

Jiný by byl vystižen pouhým vymezením se vůči Stejnému. V takovém p ípadě by 

pak jinakost, která se zdála jako neuchopitelná a ve své jedinečnosti nekonečně 

vzdálená, byla jasně definovanou částí vzhledem k celku, jehož je součástí. Ovšem 

taková p edstava je pro Lévinase nep ijatelná: „Ale toto oddělení nemůže spočívat 

na protikladu k Jinému, který by byl čistě anti-thetický. Teze a antiteze, jakkoli se 

odpuzují, volají po sobě. Ve svém protikladu se ukazují synoptickému pohledu, který 

je zahrnuje. Tvo í již totalitu, která relativizuje metafysickou transcendenci vyjád-

enou ideou nekonečna tím, že ji integruje. Absolutní transcendence se musí dít jako 

neintegrovatelná.“97 
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Povšimněme si Lévinasova úsilí, které prostupuje celou jeho filosofií, 

vyhnout se veškerým objektivizujícím snahám a totalizujícím teoriím s p esnými 

definicemi nenechávající prostor pro jakoukoli jinakost, nenechávající prostor pro 

jakoukoli exterioritu, jež by se vymykala interioritě suverénního logu dané teorie. 

Zmíněné Lévinasovo úsilí vyvěrá z p esvědčení, že odvolávání se na tento 

neosobní, neurčitý logos, který, jak íká Lévinas, „není slovem nikoho“ zap íčiňuje, 

že se navzdory neredukovatelné jinakosti Druhého, tato jinakost rozpouští 

v domnělých objektivních pravdách. 

A právě ontologii považuje Lévinas za teorii, jež je tímto redukováním 

Druhého, nebo ještě silněji ečeno, projevem nespravedlivé krutosti páchané na 

Druhém: „Chtějí-li integrovat já a jiné do neosobního ducha, je tato domnělá 

integrace krutostí a nespravedlností, to jest ignoruje Druhého.“98 „Západní filosofie 

byla nejčastěji ontologií: redukováním Jiného na Stejnost vkládáním st edního a 

neutrálního členu, který zajišťuje porozumění bytí.“99  

Jedno z hlavních obvinění, které Lévinas vznáší proti ontologii a tím tedy i 

proti Heideggerově filosofii, je jeho p esvědčení, že ontologie je filosofii Neutra100. 

„Vztah k bytí, který se odehrává jako ontologie, spočívá v neutralizaci jsoucího za 

účelem ho pochopit či uchopit. Není to tudíž vztah k jinému jako takovému, ale 

redukce Jiného na Stejné.“101 K této redukci dochází, jakmile se ontologie snaží 

obsáhnout jsoucí a tedy i Druhého, porozumět mu v jeho celistvosti, jakmile chce 

Heidegger poznat jsoucí prost ednictvím porozumění bytí. „Neboť“ jak íká 

Heidegger, „každý výchozí pohyb ze jsoucna a každý návrat k němu stojí již ve 

světle bytí.102 

Avšak samotná p edstava bytí jakožto světla je pro Lévinase značně 

problematická. Tím prvním důvodem je to, že podle Lévinase Heidegger dostatečně 
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nep ekonal subjekto-objektivní schéma, které kritizoval u Husserla, neboť „podržel 

prý … to, co je činilo možným a nutným: světlo, odhalování, porozumění nebo p ed-

rozumění.“103 A druhým důvodem je to, že jestliže porozumění jsoucímu je možné 

jedině v rámci porozumění bytí, to znamená ve světlině bytí, pak je pravda bytí 

onou poslední instancí a tedy: „Bytí jsoucího je Logos, který není slovem 

nikoho“104, je to neosobní, neutrální pohled, který je vržen na Druhého avšak 

vymaněn ze vztahu s ním, „neboť sám není bytostí.“105  

Nicméně jak je možné se vyvázat z onoho vztahu s Druhým, postavit se 

mimo tento vztah a s odvoláním se na pravdu bytí pronášet soudy o jeho bytí? To 

by znamenalo, že by Heidegger s ohledem na vztah s Druhým skutečně setrvával 

v subjekto-objektivním horizontu nebo mírněji ečeno, že by se z něj 

nedostatečně vyvazoval, neboť Druhý by byl ještě p íliš objektem tematizování.: 

„U Heideggera se sice vespolná existence klade jako vztah k druhému, 

neredukovatelný na objektivní poznání, avšak nakonec i ona spočívá na vztahu k 

bytí vůbec, na porozumění, na ontologii. Heidegger klade nap ed tento základ bytí 

jako horizont, z něhož vzchází všechno jsoucno, jako by horizont a idea meze, jež je 

v něm zahrnuta, byly poslední osnovou vztahu. Nadto je u Heideggera 

intersubjektivita koexistencí, je to ono my, které p edchází Já i Jiného, neutrální 

intersubjektivita. Avšak vztah tvá í v tvá  poukazuje ke společnosti a umožňuje 

oddělené Já.“106  

Heidegger se sice klade do vztahu s Druhým, když hovo í o spolubytí 

(„Mitsein“), avšak Lévinas mu vyčítá, že tento Heideggerův Druhý je spíše 

součástí anonymní plurality než partnerem v rozhovoru, existuje spíše spolu 

s Druhými než tvá í v tvá  s Druhým. Je tak t eba podle Lévinase vyzdvihnout, 
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že „Druhý je ke mně stále obrácen čelem, zjevuje se ve své tvá i“ – „jako 

nep ítel, p ítel, můj pán, můj žák - skrze mou ideu Nekonečna.“107 

P istoupit k Druhému tedy znamená nechat se vést Druhým p i jeho 

poznávání. Druhý mi p i jeho poznávání asistuje a to tak, že se manifestuje, že se 

vyjad uje. Tím, že se Druhý vyjad uje prost ednictvím tvá e108, do které hledíme, 

nás nechává Druhý nahlédnout do jeho jinakosti, ale zároveň nás ochromuje 

svou nekonečností. Čím blíže se k Druhému dostáváme, p esněji ečeno, čím 

blíže nás nechává se k němu dostat, tím se zdá být vzdálenější.  Každým 

setkáním s Druhým, každou promluvou s ním si neustále p ekreslujeme obraz, 

jejž jsme o něm měli z p edešlého setkání. Každou manifestací nás Druhý sice 

posouvá dál na cestě za jeho poznáním, ale zároveň nás tím i ubezpečuje o 

nekonečné cestě vedoucí za tímto poznáním.  

Proto tedy primárním vztahem k Druhému není vztah poznání či 

rozumění, které je nakonec vždy nedosažitelné, ale uznání. „Avšak toto uznání se 

opět neděje jako myšlení, nýbrž jako mravnost.“109  

Můžeme tak vidět, že podle Lévinase poznání Druhého se zcela vymyká naší 

moci, neboť Druhý není neutrální, neměnné bytí, které jenom čeká na to, až se ho 

zmocníme v jeho pravdivosti. A tak Lévinas vznáší vůči Heideggerovi námitku: 

„Prvenství Heideggerovy ontologie nespočívá na banalitě, že „chceme-li poznat 

jsoucí, musíme porozumět bytí jsoucího". Tvrdit prvenství bytí vůči jsoucímu už 

znamená vyslovit se o podstatě filosofie: znamená pod ídit vztah k někomu, který je 

jsoucí (etický vztah) vztahu k bytí jsoucího, jež jako neosobní dovoluje uchopit a 

ovládnout jsoucí (vztahu vědění), pod ídit spravedlnost svobodě.“110 Tato ontologie 

by platila pro veškeré jsoucno „kromě druhého člověka.“111 
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Lévinas je tak p esvědčen, že chceme-li poznat druhého člověka, 

nedospějeme k tomuto poznání prost ednictvím porozumění bytí, tzn. na základě 

poznání bytí nelze dospět k poznání jsoucího (druhého), bytí Druhého není nad 

jsoucím, neboť: „Každá otázka, kterou bychom si mohli položit o významu jejího 

bytí, se již odvolává na její autoritu jsoucího. Nevyptáváme se na ni, vyptáváme se 

jí.“112 Druhý ídí to, jak může být poznáván a to znamená, že jediná možnost jak 

poznat Druhého je v rozhovoru s ním a tedy ve vztahu s ním. „Nemohu se vymanit 

ze společenství s Druhým i když p emýšlím o bytí jsoucího, jímž on jest.“113 Jakékoli 

tázání po bytí Druhého se musí nap ed odvolávat na tvá  Druhého, na rozhovor 

s Druhým tedy se jsoucím; ovšem vždy bez nároku na konečnou odpověď. A z 

těchto důvodů Lévinas dochází k závěru, že: „P ed odhalováním bytí vůbec jako 

základu poznání a jako smyslu bytí existuje vztah ke jsoucnu, jež se vyjad uje; 

rovině ontologické p edchází rovina etická.“114 

 

2.2. Heidegger a otázka etiky 

Zdá se, že Heideggerova filosofie je z Lévinasovy pozice pro etiku zdrcující. Je 

tomu ovšem skutečně tak? Jaký je Heideggerův náhled na etiku a má etika své 

místo i v rámci Heideggerovy filosofie?  

P i naší analýze Heideggerova pojetí etiky budeme vycházet ze dvou jeho 

děl: z Bytí a času a z Dopisu o humanismu. Vezmeme ovšem v potaz skutečnost, že 

každé z těchto děl pochází z odlišného Heideggerova myslitelského období. 

Z tohoto důvodu se nejd íve zamě íme na možnosti etiky ve fundamentální 

ontologii tak, jak je podaná v Bytí a čase.  Naším hlavním tématem, v němž budou 

hledány možnosti etiky, se tak stane p edevším spolubytí (Mitsein), starost či péče o 

druhé (Fürsorge) a vina (Schuld). Ukážeme tedy nejd íve, jakým způsobem 
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Heidegger chápe Druhé, aby pak mohly v jasnějších barvách vyvstat momenty, 

které by se daly považovat za styčné body pro nalezení možné etiky. 

Jak už zde bylo napsáno, Heidegger v Bytí a čase nejd íve vypracovává 

fundamentální analýzu pobytu, na jejímž základě by pak měla být vypracována 

cesta k položení otázky po smyslu bytí vůbec. Ve čtvrté kapitole pokládá Heidegger 

otázku: Ale kdo je tento pobyt? Ontologicky můžeme odpovědět: „Pobyt je 

jsoucno, které jsem vždy já sám, toto bytí je vždy moje.“115 Onticky pak lze na tuto 

otázku odpovědět, že pobytem jsem vždy „Já“ sám a nikoli druhý či druzí. 

Haidegger nicméně hned upozorňuje: „“Já“ smí být chápáno pouze ve smyslu 

nezávazného formálního náznaku něčeho, co se v p íslušné fenomenální bytostné 

souvislosti možná odhalí jako „pravý opak“.“ 116   A protože je t eba v projektu 

fundamentální ontologie započít zkoumání bytí pobytu ze způsobu, jakým si pobyt 

zprvu a většinou rozumí, to znamená z jeho průměrné každodenní existence, 

budeme se nejd íve tázat na to, jak pobyt existuje zprvu a většinou.  

Pobyt existuje vždy jako bytí ve světě a stejně tak jako nemůže být pobyt 

beze světa, nemůže být ani bez druhých. To znamená, že pobyt existuje vždy ve 

světě spolu s Druhými. Jak íká Heidegger:  „Svět pobytu je spolusvět. „Bytí ve“ je 

spolubytí s druhými.“117 Ale kdo jsou tito Druzí? 

„Druzí" zde neznamená tolik co: celý zbytek ostatních kromě mne, z něhož se 

pozvedá moje já; druzí jsou spíše ti, mezi nimiž také jsme a od nichž se sami 

většinou neodlišujeme.“118 A to právě z toho důvodu, že jestliže s druhými sdílím 

stejný svět - „spolusvět“ - a spolu s nimi v něm pobývám, znamená to, že „pobyt je 

bytostně o sobě sám spolubytí.“119  Protože je spolubytí pro pobyt existenciálně 

konstitutivní, není spolubytí jen nějaká vlastnost pobytu, která mizí s odchodem 

druhého. Osamocení a chybění jsou možné právě proto, že bytostná struktura 
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pobytu je spolubytí. To znamená pobyt jakožto bytí ve světě je vždy v tomto světě 

ve spolubytí s druhými a zároveň i on sám vystává pro druhé jako spolu-pobyt. 

S druhými se sice ve světě setkáváme jako s vystupujícími nitrosvětskými 

jsoucny, avšak na rozdíl od p íručních výskytových jsoucen, se k druhým 

nevztahujeme pouze v modu obstarávání. Tito druzí, k nimž se ve spolubytí 

vztahujeme, jsou totiž sami pobytem. Proto Heidegger íká o Druhém: „Toto 

jsoucno není obstaráváno, nýbrž staráme se o něj, je v naši péči.“120 

Je tedy z ejmé, alespoň z toho, co zde bylo doposud o druhém z pohledu 

Heideggerovy filosofie napsáno, že druhý nevystupuje pro Heideggera pouze jako 

jsoucno, jež je mi k dispozici, se kterým mohu libovolně nakládat a uplatňovat tak 

na něj svoji moc. Na druhou stranu by zde Lévinas stále namítal, že na Druhém je 

pácháno násilí ve smyslu totalizace. Tím Lévinas myslí, že ve snaze o porozumění 

Druhého prost ednictvím porozumění bytí, je tento Druhý násilně p ipraven o svoji 

jinakost.  

Ale jestliže se o druhého staráme, jak íká Heidegger, a je v naší péči, 

neznamená to, že k němu máme etický vztah? Lze v tomto vztahu k druhému 

jakožto starost či péče o druhého zahlédnout záblesk etiky nebo pop ípadě půdu, na 

níž by mohla být nějaká etika umožněna? Bude nap ed nutné osvětlit to, co 

Heidegger míní starostí a péčí o druhého.  

Péče a starost může mít podle Heideggera i deficientní podoby jako: „Být 

proti druhému, bez druhého, jeden druhého míjet, nemít spolu nic společného, 

vzájemně se o sebe nestarat“121.  Ale protože spolubytí nejsou pouze vedle sebe 

vyskytující se nitrosvětská jsoucna, ale tvo í ho druzí122 jako existující pobyty, má 

péče a starost i pozitivní mody, jako je nap íklad: vzít na sebe starost za druhého 

tím, že za něj druhý pobyt obstarává, co je t eba. Druhým modem starosti je nikoli 

za Druhého starost p evzít, ale spíš mu ji p enechat tím, že druhého p ed jeho 
                                                           

120 BČ: s. 151 
121 BČ: s. 151 
122 včetně každého jako „já sám“ 
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starost p edvedeme, aby, jak íká Heidegger: „se stal ve své starosti sám sobě 

průhledným a pro ni volným“123, tím Heidegger myslí autentickým. Tato starání se 

tak netýká obstarávání nějakého p íručního jsoucna, ale týká se samotné existence 

druhého. 124 

Bylo by tedy možné v takto popsaném vztahu starosti k druhému hledat 

nějaké náznaky etiky? Herman Philipse ve svém článku Heidegger and Ethics 

odpovídá: „Heidegger z těchto existenciálií neodvozuje etické implikace, ale 

v těchto pojmech Mitsein a Fürsorge není nic, co by vylučovalo možnost takové 

implikace odvozovat. Nicméně situace se mění, když Heidegger p edstaví pojem das 

Man a Eigentlichkeit.“125     

Pobyt podle Heideggera existuje zprvu a povětšinou tak, že „pobyt zprvu 

vždy již odpadl od sebe sama jako autentického'moci byt sebou' a propadl 

„světu".“126 „Propadnout světu“ znamená, že pobyt odpadá od svého autentického 

bytí do každodenního světa obstarávání, zahaluje si své bytí tím, že rozumí sobě i 

světu z ve ejného výkladu „ono se“. Ono upadání od bytí nemá ovšem negativní 

charakter, jak upozorňuje Heidegger. Upadání jako neautentické existování je pouze 

způsob naší každodenní existence. Heidegger píše: „Ve fenoménu upadání se 

dokumentuje existenciální modus 'bytí ve světě'.“  Jan Patočka do-vysvětluje modus 

upadání, když íká, že výraz „upadání“ je zcela mimo etické hodnocení a znamená 

spíše „zapletenost do sebe, do určitého způsobu vztahování k sobě v modu vyhýbání, 

nevidění“.127  Z těchto důvodů Heidegger prohlašuje: „naše interpretace je vedena 

úmysly čistě ontologickými, je jí cizí jakákoli moralizující kritika každodenního 

pobytu“128. 

                                                           

123 BČ: s. 152 
124 BČ: S. 151 
125 Philipse, Heidegger and Ethics: s. 449 

126 BČ: s. 20ř 
127 PATOČKA. Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. Praha : OIKOYMENH, 1993, s. 308. 

ISBN:  80-7298-064-5 
128 BČ: s. 200 
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Pokud je tedy z ejmé, že Heideggerův popis neautentického a autentického 

existování je pouze ontologické vyjád ení a nikoli etické, a to znamená, že je i bez 

jakýchkoli snah k etice smě ovat, bylo by i tak možné zde nalézt nějaké etické 

implikace? 

Jednou z takových snah o vypracování etiky na poli Heideggerovy filosofie 

je teorie Huberta Dreyfuse, o níž se ve svém článku zmiňuje i Herman Philipse. 

Dreyfus si všímá, že pravidla a sociální role nejsou záležitostí izolovaného vědomí, 

ale jsou sdílené. Obdobně je tmu tak i podle něj v Heideggerově popisu „ono se“ 

(das Man).  Dreyfus je p esvědčen, že stejně tak jako se tvo í morální zásady a etika 

ve ve ejném prost edí, je tomu tak i v Heideggerově spolubytí. Tedy jinak ečeno, 

díky spolubytí a das Man jakožto sdílení smyslu, pravidel a zásad, se vytvá í 

prost edí, z něhož může vzejít etika.129   

Pokud ovšem naopak Philipse vidí právě v pojmu das Man p íčinu 

nemožnosti jakékoli etiky, v čem p esně ona nemožnost spočívá? Philipse píše: 

„Jestliže Heidegger tvrdí, že když žijeme v každodenním způsobu existování das 

Man, nejsme naše autentická Já, znamená to, že naše reálná autentická Já nejsou 

omezována společnou morálkou.“130 Veškerá etika, které je založená na společně 

sdílených hodnotách a morálních pravidlech se tak vztahuje pouze 

k neautentickému modu existování. Znamená to, že autentický pobyt je zcela 

vyvázán z jakékoli etiky anebo jenom z té každodenní, tak jak je etika chápána ve 

ve ejném výkladu? Bylo by možné nalézt v Heidegerrově filosofii situaci, v níž by 

se etické ohledy týkaly i autentického pobytu?  

Takovou situací by mohla být již popsaná starost o druhého ve smyslu 

dopomáhání druhému k p evzetí jeho starosti a tudíž také jeho p edvedení k 

                                                           

129 Philipse: s. 447-455 
130 Philipse: s. 453. P eloženo z originálu: „However, if Heidegger is right in claiming that while 

we live in the daily mode of existence of das Man, we are not autentically our Selves, it follows that 

our real or authentic Selves are not bound by common morality.“ 
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autentickému bytí. To znamená, že abychom mohli druhému dopomáhat k p evzetí 

jeho starosti, musíme už sami setrvávat v autentickém způsobu bytí.  

Druhou situací, v níž by mohly být nahlíženy určité etické aspekty týkající se 

autentického pobytu, by mohl být Heideggerův popis viny (Schuld). Heidegger 

prohlašuje: „pobyt je jako takový vinen“131. Tradičně je vina chápána jako 

fundovaná v určité morálce. Má tedy i vina u Heideggera nějaké morální či etické 

konotace? 

Saulius Geniušas se všímá ve svém článku „Ethics as second philosophy, or 

the traces of the pre-etical in Heidegger’s Being and time“132, nejenom že u 

Heideggera „se mění tradiční hierarchie, která prohlašuje, že vina má své 

opodstatnění v morálce“133, ale zároveň i toho, že p estože se všeobecně chápaná 

etika netýká autentického pobytu, neznamená to, že je autentický pobyt z etiky 

zcela vyvázán. Nejd íve tedy bude nutno ukázat, v jakém smyslu Heidegger chápe 

vinu a proč je podle něj pobyt jako takový vinný. 

Kde se ale vůbec rodí vina, jež pobyt zakouší? O naší vině nás vždy určitým 

způsobem spravuje naše svědomí a to tak, že mlčí. P esto však nebo právě proto je 

toto mlčení o to naléhavější, neboť je v něm obsaženo naléhavé volání, jež „burcuje 

‚bytí sebou‘ ze ztracenosti v neurčitém ‚ono se‘.“134  Toto volání je proto 

každodennímu pobytu zprvu cizí, jelikož nepochází z pro nás známého 

obstarávaného světa, ale naopak nás z tohoto každodenního světa volá zpět 
                                                           

131 BČ: s. 323 
132 GENIUŠAS, Saulius.  Ethics as second philosophy, or the traces of the pre-etical in Heidegger’s 

Being and time. SANTALKA: Filosofija, 2009, t. 17, nr. 3. ISSN 1822-430X print/1822-4318 . 

Dostupné na: http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/viewFile/1822-430X.2009.17.3.62-

70/72  
133 GENIUŠAS, Saulius.  Ethics as second philosophy, or the traces of the pre-etical in Heidegger’s 

Being and time. SANTALKA: Filosofija, 2009, t. 17, nr. 3. ISSN 1822-430X print/1822-4318 . 

Dostupné na: http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/viewFile/1822-430X.2009.17.3.62-

70/72  P eloženo z originálu: „Heidegger reverses the traditional hierarchy, which asserts that 

guilt has its basis in morality.“ 
134 BČ: s. 312 
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k našemu nejvlastnějšímu ‚bytí sebou‘. Onen hlas je tak pro nás cizí a p esto 

zároveň tím nejvlastnějším. To je dáno tím, že pobyt je sám volaný i volající: 

„volající je pobyt, kterému je ve vrženosti (bytí vždy již ve…) úzko o jeho ‚moci být‘. 

Volaný je týž pobyt, burcovaný ke svému nejvlastnějšímu moci být (p edběhu p ed 

sebou…). „135  Proč ale svědomí hovo í o vině? Čím jsme vinní? 

Pobyt není vinen až na základě nějakého skutku, ale jakmile pobyt existuje, 

již je jako takový vinen: „provinění je možné teprve „na základě“ původní 

provinilosti.“136  Ona původní provinilost pobytu spočívá v tom, že pobyt jakožto 

starost je v základu svého bytí prostoupen negativitou. Ona negativita pochází (1) z 

vrženosti pobytu a (2) z existenciálního rozvrhu pobytu. 

Pobyt je sice vržený, ale sám si tuto vrženost nedal. To znamená, že „Pobyt 

se nezakládá sám, nýbrž je v základu propuštěn a ponechán sobě samému, aby tímto 

základem sám byl.“137  (1) Ačkoli tak pobyt nemůže p edejít svoji existenci a zvolit 

si svůj základ, p esto pobyt uvedený do svého základu musí tento základ p evzít a 

stát se za něj zodpovědný. (2) P evzít svůj základ znamená být svoboden pro svůj 

existenciální rozvrh, což sebou nese i odpovědnost za zvolené existenciální 

možnosti, tedy: „že jsme nezvolili a zároveň nemohli zvolit druhou.“138 

Volání svědomí, jež pobyt spravuje o jeho vině, ho tím zároveň p edvolává 

k jeho ‚bytí sebou‘ – tzn., být základem svého bytí - k autentickému moci být vinen. 

Autenticky moci být vinen znamená zvolit existenciální rozvrh bytí a p evzít tak za 

své bytí odpovědnost. 

Pro naše tázání je důležitá Heideggerova věta: „Původní provinilost nelze 

určovat pomocí morálky, protože morálka ji sama o sobě již p edpokládá.“139  Aby 

mohla být nějaká morálka umožněna, musí se pobyt nap ed odkrýt jakožto původně 
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136 BČ: s. 321 
137 BČ: s. 322 
138 BČ: s. 323 
139 BČ: S. 324 
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provinilý, tzn., vždy již odpovědný za své bytí a nikoli odpovědnost za své bytí 

p enášet na každodenní morálku diktovanou „ono se“ jako „ono by se mělo dělat“. 

Osvětluje se tak, proč podle Heideggera svědomí, vina a odpovědnost nejsou 

fundovány v morálce, ale naopak, morálka je umožněna až na základě výzvy 

svědomí odhalující původní provinilost pobytu a vyzývající ho tak k p evzetí 

odpovědnosti za své bytí a tedy k autentickému ‚bytí sebou‘.  

 I když Heidegger v Bytí a čase nechce psát etiku, ale fundamentální 

ontologii, jsou již zde náznaky toho, na čem je etika podle Heideggera založená a 

kde má podle něj etika své místo. Co je ještě v Bytí a čase pouze naznačováno, 

nabude explicitního promyšlení v dopise O humanismu.  

V dopise O humanismu pokládá Heidegger pro naše zkoumání zásadní 

otázku: „Jestliže má však humanitas pro myšlení bytí tak bytostný význam, nemusí 

být pak „ontologie“ doplněna „etikou“?140  

Povšimněme si, že Heidegger dává slovo ontologie i etika do uvozovek. 

Chce tím dát najevo, že ve zmíněné citaci používá slovo etika a ontologie v běžném 

slova smyslu. Nicméně Heidegger je p esvědčen, že je t eba obě filosofické 

disciplíny myslet původněji, bytostněji, navrátit se p ed vznik vědy rozlišené na 

jednotlivé disciplíny, neboť to je podle Heideggera počátek zakrytosti vztahu k bytí:  

„Mezitím jsme se naučili chápat, že právě tyto názvy musely bezprost edně a 

nevyhnutelně p ivádět na scestí. Neboť tyto názvy a jím p íslušející pojmová eč 

nebyly čtená i znovu-promýšleny z oné věci, jež má být teprve myšlena. Tato věc 

byla naopak p edstavena za pomocí názvů, fixovaných v jejich obvyklém významu. 

Myšlení, jež se táže po pravdě bytí a p itom určuje bytostné pobývání člověka bytím 

a na něm, není ani etikou ani ontologií. Proto není pro tuto otázku po vzájemném 

vztahu obou disciplín v tomto oboru již žádné místo.“141 
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Pokud znovu-promyslíme, co znamená etika a p i tomto znovu-promýšlení se 

vyhneme tradičním pojetím a významům, které jsou etice vždy p isuzovány, pak 

naše myšlení musí podle Heideggera nutně vést p ed vznik vědy, k původnímu 

myšlení nezatíženého tradovanými významy. Takovým původním myšlením, jež 

má svůj původ p ed vznikem vědy, ale p itom myslí hlouběji a bytostněji než je 

toho věda schopna, je podle Heideggera nap íklad myšlení Hérakleitovo. Vyjdeme-

li z etymologického významu slova etika, nalezneme jeho původ v pojmu „étos“ 

(ήθος). Heidegger vykládá Hérakleitovo pojetí étos jako: „pobývání, místo bydlení. 

Toto slovo označuje otev ený okruh, ve kterém bydlí člověk.“142  

Jestliže člověk dostává své lidskosti myšlením pravdy bytí, v níž vždy jako 

ek-sistující stojí143, „pak je takovéto myšlení, jež myslí pravdu bytí jakožto počáteční 

živel člověka coby-ek-sistujícího, samo v sobě již původní etikou. Toto myšlení pak 

ovšem není prvotně etikou, poněvadž je ontologií.“144  Ale protože ontologie není 

schopna dostát svého bytostného úkolu myslet pravdu bytí, není toto myšlení ani 

etikou ani ontologií.145 

Vraťme se tedy k původní otázce: Co je tedy podle Heideggera etika a kde 

má své místo? Jak v Bytí a čase tak v dopise O humanismu se Heidegger distancuje 

od běžně chápané etiky, z níž vycházejí všeobecně platná morální pravidla. Aby 

Heidegger dostál fonomenologické metodě, musí započít své zkoumání od toho, za 

čím již nic nestojí a co je vždy již jako takové skryté, což je podle Heideggera 

v Bytí a čase bytí jsoucího. Cestu k nalezení odpovědi na otázku po bytí vidí 

Heidegger p es analýzu bytí pobytu, jenž si ve svém bytí vždy nějak rozumí. Bytí 

pobytu se odhalilo ve svém základu jako vždy provinilé, to znamená, odpovědné za 
                                                           

142 OH: s. 43 
143 Člověk jako ek-sistující vždy již stojí v otev enosti pravdy bytí, ať už se mu tato pravda bytí 

odkrývá či zůstává ve skrytosti. Srv. OH: s. 3ř: „Člověk jest a je člověkem jen potud, pokud je ek-

sistující. Vyčnívá do otev enosti bytí, jíž je samo bytí, jež si jako vrh rozvrhlo bytnost člověka ve 

„starosti". Takto vržen, stojí člověk „v" otev enosti bytí.“  OH: s. 27: „Ek-sistuje stojí v údělu 

bytí.“ 
144 OH: s. 45 
145 OH: s. 45-46 
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svůj existenciální rozvrh bytí. V Bytí a čase je tak etika umožněna jedině za 

p edpokladu, že se pobyt odhalí jako základ svého bytí, to znamená vinným, 

p evezme za své bytí odpovědnost a dospěje tak ke svému autentickému ‚moci bytí 

sebou‘. Teprve autentický pobyt může být etický a může se tak nap íklad ve starosti 

vztahovat k druhému a dopomáhat mu k jeho autentickému ‚bytí sebou‘.  

Z výše zmíněného bychom mohli odvodit, že pokud si fundamentální 

ontologie pokládá otázku po smyslu bytí pobytu a odhaluje jeho autentickou 

existenci, z níž teprve může vzejít etika, je tázání fundamentální ontologie 

původnější než tázání etické.  

I když dopis O humanismu od Bytí a času dělí p es dvacet let a jeden 

myslitelský obrat, zůstává i zde etické tázání sekundární, ovšem tím původním 

tázáním už zde není otázka po smyslu bytí pobytu, tak jak tomu bylo v Bytí a čase, 

ale otázka po pravdě bytí.  

Stejně jako Heidegger tak i Lévinas hovo í o původní etice nevycházející 

z nějakých stanovených morálních zákonů a pravidel. Ovšem rozdíl mezi 

Lévinasovou původní etikou a tou Heideggerovou spočívá v tom, že „Lévinas 

neodvozuje etiku z eckého významu ethos (pobývání, místo bydlení, otev ená 

oblast, kde člověk bydlí), ale, bez ohledu na jakoukoli etymologii, z diference, která 

původně utvá í člověka – a lidství (l’humanité).“  146  Právě proto, že Lévinas 

nepojímá lidství jako pobývání, jako něco, co už je zahrnuto v mém bytí ve 

způsobu, jak bytí pobývá, ale jako diferenci, to znamená jako vztah Stejného 

k Jinému, je i Lévinasova etika odvozena z této diference. Jak Heidegger, tak i 

Lévinas hovo í v určitém smyslu o odpovědnosti. U Heideggera se jedná o 

odpovědnost za p evzetí existenciáloního rozvrhu mého bytí, tedy o odpovědnost za 

své bytí, Lévinas naopak klade na první místo odpovědnost nikoli za sebe, ale za 

Druhého. Pokud lze u Heideggera hovo it o etice, pak etický apel pochází nejd íve 

od mého vlastního bytí, ať už jako volání svědomí či pravdy bytí. Lévinas je naopak 

                                                           

146  LEVINAS, Emmanuel. Éthique comme philosophie première. Paris: Éditions Payot & Rivages, 
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p esvědčen, že etický apel může pocházet pouze od Druhého, jenž zpochybňuje 

svou p ítomností mou vlastní spontánnost.  

 

2.3. Možnost Lévinasova etického jazyka 

Jedním z největších kritiků, ale zároveň i obdivovatelů Lévinasovy filosofie je 

Jacques Derrida. Svou kritiku vůči Lévinasovi p edstavuje v díle Násilí a 

metafyzika. Zamě íme se na jednu z Derridových nejzásadnější námitek, jež se 

týká samotné legitimnosti Lévinasovy kritiky Heideggerovy ontologie. Jeho 

námitka zní: „ eč, která by vyvstávala bez sebemenšího násilí, by nic 

neurčovala, nic by ne íkala, nic by druhému nenabízela; nebyla by dějinami ani 

by neukazovala: byla by to ve všech smyslech tohoto slova, a p edevším pak 

v smyslu eckém, eč bez věty.“147 „To by bylo zcela koherentní, kdyby tvá  byla 

jen pohledem, jenomže je také promluvou; a v promluvě právě věta umožňuje, 

aby se z výk iku pot eby stal výraz touhy. Ale není věty, která by neurčovala, to 

znamená, která by neprocházela násilím pojmu.“148 Derrida se tak táže, jak je 

možné hovo it o Druhém a zároveň ho v této promluvě nezrazovat? Jak lze 

vůbec tematizovat to, co je ve své jinakosti netematizovatelné? Nedopouští se 

Lévinas stejného násilí na Druhém, které vyčítal Heideggerovi? 

Na Derridovu námitku nalezneme odpověď v Lévinasově pozdním díle 

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Abychom viděli, jakým způsobem je 

podle Lévinase možná promluva, jež nebude zároveň násilnou rétorikou, bude 

t eba se vpravit do Lévinasovy teorie o „le Dire“149 a „le Dit“150. 

                                                           

147DERRIDA, Jacques. Násilí a metafyzika. Vyd .1. Praha: Filosofia, 2002. s. 126.  Základní 

filosofické texty. ISBN 80-7007-166-4. Dále pod zkratkou: NM 
148 NM: s. 127 
149 Lze p eložit jako promluva, rozprava, každodenní eč vždy vztahující se k Druhému 
150 Již ečené 
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Lévinas o le Dire hovo í následovně: „Antérieur aux signes verbaux qu’il 

conjuge, antérieur, aux systemes linguistiques et aux chatoiments sémantiques – 

avant-propos des langues – il est proximité de l’un à l’autre, engagement de 

l’approche, l’un pur l’autre, la signifiance même de la signification.“151  Le Dire 

se vymyká jakémukoli lingvistickému či ontologickému systému, neboť le Dire 

je promluva, která vždy mí í k Druhému. Le Dire je tak promluvou, která je za 

hranicemi bytí (au-delà de l’être), za hranicemi jakéhokoli diskursu a tedy i za 

hranicemi totality.  Mohli bychom íct, že le Dire je promluvou odehrávající se 

v jinak než být (l’autrement qu’être), promluvou odehrávající se v transcendenci 

k Druhému mimo mou zainteresovanost do bytí. 

Jedná se o promluvu, v níž se podle Lévinase rodí sama významovost 

významu. Nicméně ona významovost významu se rodí ještě p ed pronesením 

prvního slova, rodí se v samotném setkání, blízkosti s Druhým.  Druhý mi 

odpovídá, ale není to lingvistická odpověď, ale spíše vyjad ování tvá e a tvá  zde 

není chápána pouze jako obličej, ale jako celkové vzez ení člověka, jenž se 

vyjad uje. Druhý mě ve své tvá i vyzývá k odpovědi a tím mě zároveň váže i 

k odpověd-nosti152. Odpovědnost za Druhého spočívá v tom, že respektuji a 

p ijímám jinakost, kterou vyjad uje jeho tvá , ale zároveň se nesnažím tuto 

významovost jinakosti zredukovat do pojmosloví ontologického jazyka. „Dire 

qui ne dit mot, qui signifie, Dire qui, responsabilité, est la signification même, 

l'un-pour-l'autre“153 V le Dire se tak prolíná jak významovost, tak etika.  

                                                           

151 AQE: s. 6; „P ed slovními znaky, p ed lingvistickými systémy a p ed lesky sémantiky – p ed 

jazyky – je blízkost jednoho k druhému, p ibližování jednoho pro druhého, sama významovost 

významovosti.“ 
152 Stejně jako ve francouzském „respons-abilité“ lze slyšet i v českém výrazu „odpověd-nost“ 

slovo dopověď. Tato „slovní h íčka“ či propojenost odpovědi a odpovědnosti není u Lévinase 

náhodná. Neboť Druhý mě vyzývá k odpovědi a tím zároveň i k odpovědnosti. Odpovídám 

Druhému a zároveň za Druhého.  
153 AQE: s. 194; „Promluva, která ne íká ani slovo, která je samotnou významovostí, která 

znamená odpovědnost jednoho pro druhého.“ 
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Le Dit má na druhou stranu počátek právě v onom prvním slově, které ústí 

do lingvistického systému, do jazyka tematizujícího le Dire. Le Dit jakožto již 

ečené, se tak nemůže vyhnout ontologickým pojmům: „Le dit du langage, dit 

toujours l'etre.“154 

Dalo by se z Lévinasova pohledu íci, že vztah mezi le Dire a le Dit by se 

dal p ipodobnit vztahu mezi nekonečnou neredukovatelnou jinakostí a konečným 

vyjád ením, vztahu mezi etickou promluvou a ontologickým jazykem. 

Jak lze ovšem vyjád it onu nevyjád itelnou etickou promluvu 

prost ednictvím le Dit, aniž by zároveň tímto nebyla ona etická promluva hned 

zrazována?  Nemá Derrida pravdu, když íká: „Ale není věty, která by neurčovala, 

to znamená, která by neprocházela násilím pojmu.“155 

Lévinas odpovídá: „L'ethique est le champ que dessine le paradoxe d'un 

Infini en rapport avec le fini sans se dementir dans ce rapport.“156 „Quoi qu'il en 

soit, ce dire pre-originel se mue en un langage ou dire et dit sont correlatifs un de 

l'autre; ou le dire se subordonne a son theme.“157 

Jak je možné zachovat teorii, v níž by se prolínalo ečené s promluvou, 

konečné s nekonečným? Lévinas nachází ešení ve vztahu „dire, dedire a 

redire“ (promluva, odvolání, znovu ečení). Lévinasova teorie založená na 

etickém obratu k Jinému si nikdy neklade nárok na konečné vyjád ení, je 

neustálým odvoláváním toho, co bylo ečeno, aniž by zároveň toto odvolání 

znamenalo popírání smyslu p edchozího. ečené je zároveň vždy odvolané, aby 

mohlo být znova, ovšem pokaždé jinak, zopakované. Protože promluva (le Dire) 

                                                           

154 AQE: S. 14ř, poznámka pod čarou 
155 NM: s. 127 

156 AQE: s. 189;  „Etika je polem, které je utvá eno paradoxním vztahem nekonečného ke 

konečnému, aniž by se v tomto vztahu popíralo.“ 
157 AQE: s. 7; „ Tak či tak, ona p edpůvodní promluva se proměňuje v eč, kde promluva a ečené 

jsou koreláty jednoho s druhým; kde promluva se pod izuje svému tématu.“ 
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je neredukovatelná na ečené (le Dit) 158, znamená každé snaha o vyjád ení  le 

dire zradu. Z tohoto důvodu musí být ono ečené hned odvoláno (dédire). 

Nicméně odvolání ečeného je vždy následováno pokusem o znovu vyjád ení 

(redire) onoho nevyjád itelného.  

Jelikož odpovědnost Stejného za Druhého je nekonečná, nevyčerpává se 

odpovědnost za Druhého v jediné odpovědi, ale musí Druhému odpovídat 

opakovaně. „L’ouverture éthique apparaît ainsi comme cette infinition à l’infini 

où la responsabilité doit se reprendre pour répondre toujours à nouveau. La 

réponse à l’appel de l’autre, ce Dire originel ne trouve pas de forme définitive. 

Mais elle paraît comme un constant remaniement dont les tentatives restent 

impuissantes à rendre compte de l’exigence de la loi inspirée par autrui.“159  

Je zajímavé, že Derridův metaforický popis Lévinasovy filosofie ještě 

z Totality a nekonečna již v sobě nese klíč odpovědím na Derridovy námitky: 

„rozvíjení témat není ( ... ) ani čistě deskriptivní, ani čistě deduktivní. Odehrává 

se s nekonečnou naléhavostí vln narážejících na pob eží: opakování a návrat 

stále stejné vlny na tentýž b eh, kde se nicméně pokaždé shrnuje, nekonečně 

obnovuje a obohacuje." Lévinasův etický jazyk je právě touto vzpourou vůči 

totalizujícímu myšlení vzdáním se nároku na jakékoli pravdivé konečné 

vyjád ení. Nicméně zpochybnění konečného pravdivého vyjád ení sebou nenese 

nutnost mlčení.160 

Derrida si tak tímto vyobrazením Lévinasova myšlení sám odpovídá, 

neboť p esně zmíněné vyobrazení je jádrem Lévinasova etického netotalizujícího 

jazyka, kterému se pak dostane explicitního vyjád ení v Autrement qu’être.  

                                                           

158 Promluva je neredukovatelná na ečené, nicméně ečené je redukovatelné na promluvu, neboť 

v každém ečeném je stopa po promluvě, jak íká Lévinas – stopa up ímnosti. 
159 BASTIANI, Flora, Le Dit et le Dire : la possibilité du langage dans la philosophie d’Emmanuel 

Levinas:  s. 6. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/3663232/Le_Dire_et_le_dit_la_possibilité_du_langage_dans_la_philos

ophie_dEmmanuel_Levinas 
160  P ed Druhým nemohu mlčet, neboť Druhý mě vyzývá k odpovídání. 
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Jednou z nejdůležitějších Lévinasových snah v Autrement qu’être je ukázat 

prioritu le Dire p ed le Dit, tedy že promluva vždy p edchází ečenému a vždy ho 

p esahuje. Z těchto důvodů je promluva neredukovatelná na ečené, ale na druhou 

stranu ečené je redukovatelné na promluvu, neboť v každém lingvistickém 

vyjád ení jsou stopy up ímnosti promluvy. Každá teorie sebou nese odkaz 

k Druhému jako k tomu, kdo bude onu teorii číst, kdo se bude snažit jí porozumět, 

kdo jí bude zastávat či kdo se bude vůči ní vymezovat. Každá eč v sobě nese již 

poukaz na Druhého, stopu Druhého, ať už se jedná o promluvu či ečené.161    

Proto Tomáš Tatranský píše: „Redukcí ečeného je v tomto p ípadě redukcí 

samotného logu, pohybem smě ujícím „za“ ontologii k „původnější“ etice.“162 A 

uvádí citaci Lévinase: „Vstoupit do bytí a do pravdy znamená vstoupit do 

ečeného; bytí je neoddělitelné od svého smyslu! Bytí je prosloveno. Je v logu. Zde 

však nastupuje redukce ečeného na Promluvu, za hranicemi Logu, bytí i ne-bytí - 

za hranicemi esence – pravdivého i nepravdivého - redukce na význam 

(signitication) na ono  ,jeden-pro-druhého' (l'un-pour-l'autre) odpovědnosti..“163 

Jelikož v každém ečeném je vždy obsažena terminologie bytí a každé ečené 

usiluje o logickou bezrozpornost, o ečení pravdy, je ečené vždy pod nadvládou 

logu a bytí, jež ečenému dává smysl. Navzdory zdánlivé ontologické původnosti 

ečeného, se za p edpokládaným primátem ontologického vyjád ení skrývá etický 

nárok. Neboť jak už bylo ečeno, každá eč v sobě skýtá etické ko eny, odkaz 

k Druhému jakožto k potenciálnímu p íjemci této eči, jakožto k tomu, komu 

odpovídám, za kterého zodpovídám, a p ed kterým se zodpovídám. ečené 

odkazuje k Druhému, bez něhož by jakákoli eč postrádala význam.  

Flora Bastiani si všímá, že situace se mění s p íchodem T etího či T etích: 

„quand, responsabilité pour l'autre, il est aussi responsabilité pour le tiers - se 

dessinent la justice qui compare, rassemble et pense, la synchronie de l'être et la 

                                                           

161 Srov.: AQE: s. 6-9 
162 TATRANSKÝ, Tomáš. Lévinas a metafyzika  Svitavy: Trinitas, 2004. s. 42. Studium (Trinitas). 

ISBN 80-86036-92-8. Dále pod zkratkou: LM 
163 LM: s. .42-43 
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paix.“164  P íchod t etího již sebou nese p íchod spravedlnosti. Flora Bastiani ve 

svém článku Le dit et le dire : la possibilité du langage dans la philosophie 

d’Emmanuel Levinas píše: „Et à cet instant, l’exigence du partage du sentiment 

éthique avec la communauté des hommes oblige à la formulation explicite du droit : 

ce que Levinas appelle le dit.“ 

K zachování spravedlnosti je t eba le dit, ečné p echázející do teorie 

sdílených etických zásad mezi t etími, tedy mezi všemi. Jedině v rámci zachování 

spravedlnosti se může jazyk le dit dostávat ke slovu. 

Ukázali jsme, jakým způsobem se Lévinas vyrovnává s Derridovou 

kritikou tázající se na to, zda každá teorie není nutně násilím pojmu a zda se tak 

Lévinas nezpronevě uje vůči svému vlastnímu etickému nároku. Lévinas zakládá 

svůj nenásilný etický jazyk na struktu e promluvy (le dire), odvolání (le dédire) a 

znovu- ečení (le redire), na možnosti redukce ečeného, nesoucího v  sobě vždy 

stopu Druhého, na promluvu, která je za hranicemi lingvistického systému, logu, 

esence a bytí. 

Jestliže ještě v Totalitě a nekonečnu je etika považována za první filosofii 

jakožto základ veškeré filosofie, v Autrement qu'être má filosofie počátek 

v prvním slově (le dit) – v ontologii. P esto za hranicí ečeného se rozléhá etická 

promluva jakožto subversivní narušování ečeného, jakožto neustálé p erušování 

ečeného Druhým, jemuž je ečené vždy určeno.165  

Le dit může být nenásilným jazykem jedině za p edpokladu, že  bude mít 

neustále na z eteli neredukovatelnou jinakost Druhého vyjad ujícího se v etické 

promluvě, že bude neustále ve službách etiky odpovídat na otázky 

spravedlnosti.166  

  

                                                           

164 AQE: s. 20 
165 Srov. AQE: s. 216-217 
166  Jako otázka spravedlnosti par excellence se ukáže otázka po ospravedlnění bytí. 
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3. Člověk a svět 

V následujícím oddíle bude naším cílem p edstavit a srovnat Heideggerovu a 

Lévinasovu koncepci vztahování se člověka ke světu. V závěru si položíme otázku, 

zda lze obě koncepce považovat za komplementární. Pro naše záměry budeme 

čerpat p edevším z díla Bytí a čas a z Totality a nekonečna. 

 

3.1. Svět jako souvislost poukazů 

Podle Heideggera pobyt existuje vždy jako „bytí ve světě“. Ale co je svět? Zdá se, 

že tato otázka je banální. Můžeme vypočítat jsoucna, jež se ve světě vyskytují či 

určit svět jako veškerenstvo, tím ovšem nepostihneme ontologický smysl světa. Ale 

je-li bytí ve světě ontologická struktura pobytu, „i světskost je tudíž sama 

existenciál.“167  To znamená, že interpretací světa a světskosti Heidegger 

neodbočuje ze své cesty, jejímž cílem je analýza bytí pobytu. Protože se Heidegger 

hlásí k fenomenologické metodě, budou jeho analýzy postupovat od toho, co je nám 

nejblíže bezprost edně dáno a co tak bude samo určovat k sobě cestu: „Světskost 

našeho okolí budeme hledat tak, že provedeme ontologickou interpretaci jsoucna, se 

kterým se uvnit  světa našeho okolí nejbezprost edněji setkáváme.“168 

Heideggerovo tázání se tedy bude zamě ovat na bytí nitrosvětského jsoucna 

vyskytujícího se ve světě, se kterým se setkáváme v světě našeho okolí na způsob 

obstarávání.  

Podle Heideggera k nitrosvětským jsoucnům nep istupujeme primárně 

v modu poznávání - v teoretickém ohledu, ale v modu obstarávání -  v praktickém 

ohledu. Budeme se tedy ptát na to, jak se jsoucno „samo od sebe nechává v tomto 

obstarávání a pro toto obstarávání potkat.“169  

                                                           

167 BČ: s. Ř6 
168 BČ: s. ŘŘ 
169 BČ: s. ř0 
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 Jsoucno se v obstarávání podle Heideggera ukazuje jako prost edek 

vyznačující se svou prost edečností, to znamená poukazováním, k čemu daný 

prost edek slouží. Heidegger si tak všímá, že „prost edek p ísně vzato nikdy 

nemůže „být“ jeden.“170 Prost edek se zprvu neukazuje sám o sobě, ale poukazuje 

k jiným prost edkům. Nap íklad p i tvo ení malby poukazují na sebe navzájem 

štětce, barvy, paleta, plátno, stojan, místnost atd. V poukazování se tak ukazuje 

„jistý celek prost edků.“171 A protože se nitrosvětské jsoucno v obstarávání 

nenechává primárně potkávat jakožto jsoucno výskytové, ale spíše jakožto jsoucno 

vhodné po ruce, nazývá Heidegger „způsob bytí prost edku, v němž se prost edek 

sám stává z ejmým jako takový, … p íručnost.“172   

P íručním jsoucnem je i dílo, jež „je nositelem celku poukazů, v jehož rámci 

se s prost edky setkáváme.“173 Pokud zůstaneme u p íkladu s malbou, pak malba 

jakožto dílo v sobě nese souvislost poukazů prost edků, z nichž byla vyrobena, ale 

sama zároveň ,k něčemu‘ slouží jako  ‚k něčemu‘ použitelná (k výzdobě, k prodeji, 

k obdarování). Dílo v sobě nese odkaz jak na materiály, ze kterých bylo vyrobeno, a 

v konečném důsledku i na samotnou p írodu, tak i na druhé, pro které je dílo 

zhotovováno. „Skrze dílo se tudíž setkáváme nejen se jsoucnem, které je po ruce, 

nýbrž také se jsoucnem, které má způsob bytí člověka, jemuž se v obstarávání staví 

zhotovované dílo k ruce; spolu s tím se setkáváme se světem, v němž nositelé a 

uživatelé žijí, a který je zároveň náš.“174   Protože dílo odkazuje i na druhé a na naše 

spolubytí s druhými ve spolu-světě175, ohlašuje se prost ednictvím díla sám svět.176 

Ukazuje se, že s obstarávanými jsoucny se prvotně ve světě setkáváme na 

základě jejich p íručnosti. Ovšem pokud prost edek ztratí svoji p íručnost, stává se 

                                                           

170 BČ: s. ř1 
171 BČ: s. ř1 
172 BČ: s. ř2 

173 BČ: s. ř2 
174 BČ: s. ř3 
175 Ve ejný svět- mosty, pouliční osvětlení, lavičky atd. 
176 BČ: s. ř2-94 
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z ejmý i výskytový charakter p íručních nitrosvětských jsoucen. „V nápadnosti, 

naléhavosti p ichází p íruční jsoucno určitým způsobem o svoji p íručnost.“177 

Pokud už je p íruční jsoucno nepoužitelné stává se nápadným, neboť p íručnost, 

kterého ho držela stranou naší pozornosti, svou absencí p ivádí jsoucno v jeho 

výskytovosti do pop edí. Jakmile p íruční jsoucno, které pot ebujeme, není po ruce, 

nestává se ve své výskytovosti jen nápadné, ale i naléhavé. Ve chvíli, kdy se 

jsoucno nevyskytuje p i ruce, o to naléhavěji pot ebujeme, aby se zde vyskytovalo. 

To znamená, že se opět na p íručním jsoucnu ohlašuje jeho výskytový charakter. 

Opačným způsobem, jak se výskytovost jsoucna může dostat do našeho zorného 

pole, je situace, kdy se nitrosvětské jsoucno po ruce vyskytuje, ale tím právě 

p ekáží. „Funkcí těchto modů, které jsme nazvali nápadnost, naléhavost a 

neodbytnost, je zjevovat na p íručním jsoucnu charakter výskytovosti.“178 

Nicméně p i ztrátě p íručnosti se nejen ohlašuje výskytový charakter 

p íručních jsoucen, ale i souvislost celku prost edků a s ním sám svět. „Tato 

souvislost prost edků vysvitne nikoli jako něco, co jsme ještě nikdy neviděli, nýbrž 

jako celek, který jsme měli v praktickém ohledu již p ed tím stále na očích. Tímto 

celkem se však ohlašuje svět.“179  Ve světě se pohybujeme vždy s určitou 

obeznámeností, s praktickým ohledem, díky kterému p íruční jsoucna ustupují do 

pozadí.  

P íruční jsoucno tak vždy vystupuje na pozadí světa jakožto struktura 

poukazů. V tomto poukazování tkví jeho charakter (do češtiny p ekládán) 

dostatečnosti. To znamená, že se dané jsoucno na něco hodí, na něco stačí, je 

k něčemu použitelné a s poukazem ,k čemu‘ vyvstává celek dostatečnosti. Onen 

celek dostatečnosti nakonec odkazuje na ,kvůli čemu‘ nebo p esněji komu. To 

znamená, k čemu nebo komu dostačuje. Odkaz komu odkazuje na pobyt, který je 

vždy s určitým celkem dostatečnosti, jež vystupuje na pozadí světa, obeznámen. 

Heideggerova analýza světa tak dospěla k závěru, že: „Svět je tudíž něco, „v čem“ 
                                                           

177 BČ: s. ř7 
178 BČ: s. ř7 
179 BČ: s. řŘ 
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pobyt jako jsoucno už vždy byl a k čemu se může v každém způsobu výslovného 

p istupování vždy jen vracet.“180 Na základě vzájemného odkazování vyvstává 

naprostá provázanost mezi světem a pobytem, kterou Heidegger sjednocuje 

v termínu „bytí ve světě“. „Svět je právě rys bytí-tu samého. Není to souhrn 

veškerých jsoucen, nýbrž to, v čem faktické bytí-tu jako takové vždy už žije.“181 A to 

znamená, že pobyt jakožto ,bytí ve světě‘ je se světem důvěrně obeznámen. 

 

3.2. Svět jako slast 

V následujícím výkladu se pokusíme ukázat, jak Lévinas popisuje vztahování 

člověka ke světu a jak se tento popis liší od Heideggerovy analýzy ,bytí ve světě‘.  

Lévinas již v úvodní kapitole druhé části Totality a nekonečna „Interiorita a 

ekonomie“ p edznamenává, že nebude „zakládat vztah ke jsoucnu…na bytí ve světě, 

na starosti a obstarávání heideggerovského Dasein čili pobytu.“182 Pokud ovšem 

Lévinas prohlašuje, že jeho analýzy nebudou vycházet z termínu ,bytí ve světě‘, 

nechce tím íci, že se hlásí k Husserlově transcendentální fenomenologii, ale že 

vztah ke světu jakožto „intenci musíme brát nikoliv v neutralizovaném a netělesném 

smyslu, ve kterém se vyskytuje ve st edověké filosofii a u Husserla, nýbrž v jejím 

běžném smyslu s ostnem touhy.“183 Lévinasův subjekt tak je ve světě ovšem nikoli 

v Heideggerově smyslu tohoto termínu. 

V čem se tedy liší Heidegerovo bytí ve světě (In-der-Welt-sein) od toho 

Lévinasova? Jestliže v Existenci a ten kdo existuje Lévinas ještě používá 

Heideggerův termín „bytí ve světě“, v Totalitě a nekonečnu v rámci svých vlastních 

interpretací hovo í Lévinas spíše o subjektu či o člověku ve světě (l'homme dans le 
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monde)184, aby tak dal najevo, že život člověka ve světě se nevyčerpává 

vztahováním se ke svému bytí, že „život není nahá vůle být, ontologická Sorge, 

starost o tento život.“185  

Věci, se kterými ve světě zacházíme, nám neslouží primárně k zachování 

našeho bytí, o jehož ,moci být‘ nám vždy jde, ale p edevším se z nich slastně 

těšíme, „koupeme se v živlu“ bez jakéhokoli odkazování na poslední účelnost, na 

poslední cíl: „Činnost neodvozuje svůj smysl a svou hodnotu z nějakého posledního 

a jediného cíle, jako by svět byl systém prost edečných poukazů, jejichž poslední 

člen se týká naší existence samé. Svět odpovídá souboru autonomních účelností, 

které o sobě navzájem nevědí. Lidské je těšit se bez užitku, v čisté ztrátě, jen tak a 

beze vztahu k něčemu jinému, v čiré marnotratnosti.“186  Lévinasův svět tak není, 

jak on sám íká, Heideggerův „utilitární schematismus“, kde jedna věc odkazuje na 

druhou jakožto ,k tomu‘ či, k čemu‘ slouží. Lévinasův svět je světem plným objektů 

slasti. I k takovému objektu jako je kladivo se primárně nevztahujeme na rovině 

instrumentálnosti, ale slasti. P i zatloukání h ebíků kladivem, nevnímáme kladivo 

jako to ,k čemu‘ slouží, ale primárně toto zatloukání prožíváme – nap . jako radost 

z práce nebo i jako nechuť z práce. P edmět, ať už slouží k čemukoli, je účelem sám 

o sobě, je tím, čím trpíme nebo se z něj těšíme. A proto je Lévinas p esvědčen, že: 

„Žít znamená hrát si navzdory účelnost a napětí instinktu.“187 Žít znamená jen tak 

něco konat aniž by toto jednání mělo svůj konečný ontologický cíl či smysl.  Je to 

des-inter-esovaná radost ze hry, to znamená des-inter-esovanost na svém bytí 

                                                           

184 Srov. TN: s. 98 „jakmile se všechny tyto závislosti vzhledem ke světu staly pot ebou, vytrhují 

instinktivní bytost z anonymních hrozeb a zakládají bytost nezávislou na světě, pravý subjekt, 

schopný zajišťovat uspokojování svých pot eb, které poznává jako hmotné, tedy uspokojitelné.“  

TN: s. 132: „Člověk se nalézá na světě tak, jako by k němu p icházel z nějaké soukromé 

oblasti, z domova u sebe, do něhož se v každém okamžiku může zase vrátit.“ 
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zakusující se do živin světa, kde svět již není jen to, co nás živí a co je souhrnem 

prost edků k zachování naší existence, ale je místem slastného prožívání živin.188  

„Slast, smyslovost, jejíž esenci slast rozvíjí, se děje právě jakožto možnost 

být v nevědění o tom, že hlad pokračuje až do starosti o zachování. V tom je trvalá 

pravda hédonistických morálek: nehledat za uspokojováním pot eby nějaký ád, 

vzhledem k němuž by uspokojení jedině mělo svou hodnotu, chápat uspokojení, 

které je samým smyslem radosti, jako poslední člen v adě.“189 

Odkazují-li u Heideggera p edměty ve světě k bytí pobytu, pak 

v Lévinasovém světě slasti odhalují p edměty život jako afektivitu a pociťování, 

kde „poslední relací je slast, stěstí.“190 To, z čeho žijeme, nám neslouží pouze 

k zachování našeho bytí-tu, neuspokojujeme naše pot eby pouze kvůli starosti o 

naše ,moci být tu‘. „Obsahy, z nichž žije život, nejsou pro tento život vždy 

nepostradatelné k tomu, aby se udržoval, jako jsou prost edky anebo jako je nějaké 

palivo nutné k „fungování" existence. Anebo alespoň nejsou jako takové 

prožívány.“191 Lévinas se tak neustále snaží vzdorovat p edstavě redukující život 

člověka na holou existenci, jejíž veškeré akty ve světě by byly podněcovány starostí 

o její bytí. Jakmile se svět stal místem, kde je člověk schopen uspokojit své pot eby, 

a kde se stal vůči svým pot ebám nezávislí, stává se člověk nezávislí i na světě 

v němž žije a v jehož bohatství živin se slastně koupe.  V takovém světě pak nejsme 

otroky svých pot eb, ale jsme rádi za své pot eby, jsme ve svých pot ebách 

šťastní.192  

Slast je podle Lévinase egoismus štěstí. Své pot eby si uspokojujeme pro 

sebe, ovšem nikoli kvůli starosti o svou existenci, ale „kvůli štěstí, jež je základem 

egoismu, že já, jež promlouvá, obhajuje sebe sama.“193 Afektivita, tělesnost, 
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smyslovost, slastné prožívání štěstí, to vše p ivádí k „já“, v tom všem „já“ ustupuje 

do sebe jakožto „u sebe doma“.  Ve slastném prožívání tak může vyvstávat nějaké 

„já“, vzhledem k němuž se může ukazovat i ono Jiné. Jinakost Jiného není 

vyčerpána pouze opozicí vůči mně, tedy jako ono jiné ode mě, na druhou stranu 

jinakost „je nicméně viditelná pouze od nějakého „já“.“194  

V tělesnosti se tedy ustavuje „já“, o jehož štěstí mi jde a díky onomu 

ustanovenému „já“ může být navázán vztah mezi mnou a Jiným, který je ovšem 

nenahlédnutelný pro někoho t etího, ale odehrává se vždy mezi nějakým „Já“ a 

Druhým. Jedinečnost vztahu mezi „já“ a Druhým a jeho neuchopitelnost z t etí 

p ihlížející strany, která není součástí tohoto vztahu,  sebou nese i skutečnost, že 

každé individuum ve světě je jedinečné a proto o sobě nepoznatelné. To znamená, 

že stejně jako je neredukovatelný člověk na druh, rod, biologické tělo či souhrn 

tělesných pot eb, je neredukovatelný i vztah mezi mnou a druhým na pouhou reflexi 

o něm. Egoistické „já“ je p ímo konfrontováno z jinakostí Druhého: „K jinakosti 

Druhého mám p ístup na základě společenství s ním, a nikoli tím, že bych tento 

vztah opouštěl a reflektoval jeho koncové členy.“195  Jedině tak může být zachován 

pluralismus neredukovatelný na totalitu, na prostou konjunkci různých „Já“. 

Základem sociality ve světě je tak jedinečná jinakost každého vztahu odehrávající 

se od nějakého „já“ k Jinému.196 

Lévinasova snaha ukázat, že sociální vztahy nejsou nahlédnutelné z pozice 

t etího či z pouhé reflexe o tomto vztahu, že vztahovat se k Druhému znamená 

p ímo se s ním st etávat, vychází z jeho p esvědčení, že samotný život není 

uvědomováním a poznáváním toho, co naplňuje život, ale je p ímo prožíváním a 

žitím těchto obsahů života.  
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Jakožto tělesné bytosti jsme svým já a zároveň žijeme v jiném. „To, z čeho 

žijeme a z čeho se těšíme, není totéž co život sám.“197 „Každý moment života 

(vědomého, a dokonce i nevědomého, jak jej tuší vědomí) je ve vztahu k něčemu 

jinému, než je tento moment sám.“198 To, z čeho žiji, je vztahem k jinému od mého 

bytí. Je vztahem k tomu, co není mé bytí a p esto z toho žiji.  „A právě proto být 

tělem znamená mít čas uprost ed fakt, být já, a p itom žít v jiném.“199 „Být „já“ 

znamená existovat tak, že vždy jsem již za bytím, ve štěstí. Být neznamená pro „já“ 

stavět se proti něčemu, ani si něco p edstavovat, ani si něčím sloužit, ani o něco 

usilovat, nýbrž z něčeho se těšit.“200 

Život podle Lévinase není vystižen zainteresovaností do bytí. Porozuměním 

bytí se nep iblížíme blížeji k tomu, co znamená realita života. Život se této redukci 

na bytí vymyká smě ujíc ze zainteresovanosti na bytí k jinému, k Druhému, ke 

štěstí.  Žít neznamená reflektovat o životě, neznamená neustálou starost o bytí ani 

jednat s ohledem na poslední horizont bytí. Lévinas je p esvědčen, že žít je prostá 

bezstarostnost vůči bytí, těšit se z toho, co je mimo mé bytí a být v tom, co bytí 

p esahuje šťasten. „Život, který je životem z něčeho, je štěstím.“ 201 „Realita život je 

již na rovině štěstí a v tomto smyslu je mimo ontologii.“202 

Člověk žije ve světě a ze světa, na druhou stanu je člověk od světa oddělen 

svou interioritou, do níž se ze světa usebírá jako ke svému u sebe doma. Člověk 

není do světa náhle vržen, zcela světu vydán na pospas bez možnosti jakéhokoli 

ústupu od této bezmezné otev enosti světu, ale „člověk se nalézá na světě tak, jako 

by k němu p icházel z nějaké soukromé oblasti, z domova u sebe, do něhož se 

v každém okamžiku může zase navrátit.“203  Ona soukromá oblast je interioritou 
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v níž se subjekt na základě své tělesnosti rozpoznává a vnit ním pohybem smě uje 

k sobě jakožto pro sebe, a zároveň i interioritou, která svou separaci završuje 

usebráním se do obydlí. Interiorita obydlí završuje tedy mou separaci, která 

osamocuje, ale právě v tomto osamocení v interioritě  obydlí tkví možnost 

vst ícného p ijetí Druhého, pohostinnost. „Vítám Druhého, který se p edstavuje 

v mém domě – tím, že mu svůj dům otevírám.“204  

Stejně jako u Heideggera tak i u Lévinase existujeme ve světě tak, že 

pobýváme. Rozdíl ovšem podle Lévinase spočívá v tom, že „pobývání není prosté 

faktum anonymní reality nějaké bytosti, vržené do existence jako kámen, který 

hážeme za sebe. Je to usebrání, p íchod k sobě, návrat k sobě domů jako do země 

asylu, odpovídající pohostinnosti, očekávání, lidskému p ijetí.“205 Lévinas namítá 

Heideggerovi, že nejsme nejd íve vrženi do světa jako anonymní bytí bez domova, 

ale jsme vždy již u sebe doma, jak v interioritě svého tělesnéhho já, tak v interioritě 

svého obydlí. Možnost usebrání se do interiority, která osamocuje, je podmínkou 

pro otev ení se nějaké exterioritě, je podmínkou pro vst ícné p ijetí Druhého ve 

světě, který není vystižen souvislostí poukazů, ale je jako takový lidský.206  

Charles Don Keyes, profesor z Duquesne University, se domnívá, že 

rozdílné Heideggerovy a Lévinasovy analýzy světa by měly být nahlíženy spíše 

jako komplementární než kontradiktorní: „je z ejmé, že oba filosofové legitimně 

dělají odlišnou věc. Heidegger chce odhalit to, co je tím nejbezprost ednějším ve 

vztahu Dasein a světa věcí, a odhaluje, že tím není jejich objektivní p ítomnost po 

ruce, ale jejich užívání jako pragmata. U Lévinase jsou na druhou stranu nejd íve 

analyzovány lidské biologické pot eby a pragmatické užívání věcí je zvažováno 

v jiném kontextu. Diference mezi těmito dvěma analýzami by měla být pokládána 

spíše za komplementární než za kontradiktorickou.“207  
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Je pravdou, že obě koncepce světa by mohly být považovány za 

komplementární, kdyby Lévinasova kritika měla upozornit jen na to, co 

v Heideggerové analýze světa chybí a kdyby byla dána stranou otázka po tom, jak 

se se světem nejbezprost edněji  setkáváme.  

Jenomže Lévinasova kritika Heideggera nespočívá pouze v tom, že 

Heidegger opomněl p ipojit k popisu užívání věcí i jejich tělesné prožívání, ale že 

veškeré jeho analýzy jsou vedeny na základě porozumění bytí, že celou svou 

koncepci světa pod ídil bytí jako poslednímu horizontu. Z tohoto důvodu podle 

Lévinase Heidegger p ehlédnul, že mé vztahování k věcem a k lidem ve světě 

p ekračuje hranice mého bytí, že je to vztahování se k jinému od mého bytí, a proto 

nemůže být člověk, svět ani lidé a věci ve světě pochopeni prost ednictvím 

porozumění bytí. 

„Pak ale jsoucí nepodléhá soudu „porozumění bytí" čili ontologie. 

Subjektem bytí se stáváme nikoli tím, že na sebe bereme bytí, nýbrž slastným 

požíváním štěstí, interiorizací slasti, která je rovněž exaltací, tím, co je „nad bytím". 

Jsoucí je vzhledem k bytí „autonomní"; neoznačuje participaci na bytí, nýbrž 

štěstí.“208 

Lévinas oceňuje Heideggera za jeho p ekonání subjekt-objektivního náhledu 

na svět. P ebírá od Heideggera koncepci ,bytí ve světě‘, tedy že člověk je pohroužen 

do světa a nemůže tak nahlížet svět z nestranného pohledu vně tohoto pohroužení. 

Nicméně u Heideggera pobyt existuje ve světě tak, že již světu p edběžně a 

neartikulovaně rozumí na základě toho, jak se se světem bezprost edně setkává, to 

znamená, že bezprost ední setkávání se světem se neodehrává na poli poznávání – 

zde je ještě Lévinas s Heideggerem ve shodě – ale na poli obstarávání („zacházení 

s nitrosvětským jsoucnem ve světě“209). A právě v tázání se po tom, jak se světem 

nejpůvodněji setkáváme, se Lévinas s Heideggerem rozchází. Podle Lévinase není 
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tím nejbezprost ednějším setkáváním se světem zacházení s nitrosvětskými jsoucny, 

jež jsou po ruce, ale jejich slastné prožívání:  

„Každý p edmět se dává slasti, která je universální kategorií empirie, a to i 

tehdy, sahám-li po p edmětu-náčiní, zacházím-li s ním jako s prost edkem, Zeug. 

Zacházení s náčiním a jeho používání, odkazování k instrumentální výbavě života - 

ať již slouží ke zhotovování jiných náčiní anebo k tomu, abychom si zp ístupňovali 

věci, se uskutečňuje ve slasti. P edměty běžného používání se jakožto materiál 

anebo výbava pod azují slasti - zapalovač cigaretě, kterou kou ím, vidlička jídlu, 

pohár rtům. Věci poukazují k mé slasti. To je zcela banální zjištění a ani analýzy 

prost edečnosti, Zeughaftigkeit, je nemohou smazat.“210  

Lévinasova koncepce světa tak nemá být pouze doplněním té Heideggerovy, 

neboť slast se pouze nep idává k mému zacházení s p íručními jsoucny, ale tato 

jsoucna jsou jí pod ízená. „Za teorií a praxí je slast z teorie a praxe: egoismus 

života. Poslední relací je slast, štěstí.“211 Nejvyšším účelem je slastné prožívání 

živin světa bez vztahování se k nějakému konečnému cíli, bez hledání nějakého 

finálního smyslu. Slastné prožívání není prost edkem k zachování naší existence, 

nevychází ze starosti o naše moci být, ale je tím, co naplňuje náš život, je účelem 

samo o sobě: „Dýcháme, abychom dýchali, jíme a pijeme, abychom se najedli a 

napili, ukrýváme se, abychom se ukryli, studujeme, abychom ukojili svou zvědavost, 

procházíme se, abychom se prošli. To vše není, abychom žili. To všechno je 

život.“212 

Heidegger by nejspíše Lévinasovu analýzu světa považoval za popis 

každodenního průměrného způsobu existování zastírajícího si svou autenticitu, 

protože „koupání se v živlu“ a slastné prožívání života pobyt odvádí od uvědomění 

si fakticity svého bytí a jeho konečnosti. Pokud se podíváme na Heideggerovy 

charakteristiky neautentického modu existování v Bytí a čase, můžeme si 
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povšimnout, že tyto popisy mají velmi blízko k Lévinasovým vlastním popisům 

života ve světě: 

 „Nevlastní modus bytí pobytu neznamená však „méně" bytí nebo snad nějaký 

„nižší" stupeň bytí. Neautenticita může pobyt naopak určovat nanejvýš konkrétně v 

jeho zaměstnanosti, vzrušení, zaujetí, schopnosti požitku.“213 

 „Nevlastní modus bytí nemůže nikdy znamenat něco takového jako ,nebýt už 

ve světě', neboť pravě on p edstavuje určité význačné 'bytí ve světě', totiž takové, 

které je v neurčitém 'ono se' plně pohlceno „světem" a spolupobytem druhých. 

,Nebýt sám sebou' funguje jako pozitivní možnost jsoucna, které, jsouc bytostně 

jsoucnem obstarávajícím, je rozptýleno v určitém světě.“214 

Právě pohlcení světem, rozptýlení ve světě, v němž se pobyt zaplétá215 do 

své existence a zastírá si tímto rozptýlením možnost autentického modu existování, 

má blízko k Lévinasovu „koupání v živlu“ a žití z bohatství živin světa, které by 

tedy v tomto náhledu, byly rovněž tím, co pobyt rozptyluje a vyko eňuje216 z 

autenticity. A tímto sváděném z cesty za hledáním smyslu bytí je i spolubytí 

s druhými, které utápí autenticitu pobytu svými „ ečmi‘ ‚ono se‘: „Jestliže však 

pobyt v „ ečech" a ve ve ejném výkladu p edkládá sám sobě možnost ztratit se v 

neurčitém 'ono se' a upadnout do nezakotvenosti, pak to znamená: pobyt p ipravuje 

sám sobě stálý svod upadat.“217 Ale právě naopak pro Lévinase Druzí ve světě 

nikdy nemohou vyvstávat jako ti, kte í svými ečmi zastírají porozumění mému 

bytí. Lévinas je p esvědčen, že vztah k Druhému, který se odehrává v promluvě 

„problematizuje vlastněný svět“218 tím, že zpochybňuje mé „já“. Druhý ne-„vnáší 

                                                           

213 BČ: s. 61 
214 BČ: s. 20ř 
215  Srov. BČ: s 211: „Svádějící a zklidňující odcizení upadání vede svým vlastním pohybem k tomu, 

že se pobyt v sobě samém zaplétá.“ 

216 Srov. BČ: s. 206: „Tento modus ,bytí ve světě‘ odhaluje nový způsob bytí každodenního pobytu, 

ve kterém se pobyt stále vyko eňuje.“ 
217 BČ: s. 210 
218 TN: s. 152 
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do pobytu zklidnění, pro které je všechno „v nejlepším po ádku" a kterému jsou 

všechny dve e otev eny“219, jak tvrdí Heidegger, Lévinas je p esvědčen, že Druhý 

nás naopak zneklidňuje otázkou: „comment l’être se justifie“?220  

A z těchto důvodů Heideggerova a Lévinasova koncepce světa, jakožto i celé 

jejich filosofické smyšlení, nemůže být nikdy komplementární, neboť Heidegger 

rozvíjí veškerá svá témata na rovině porozumění bytí či na cestě k bytí, zatímco 

Lévinasovo myšlení se odehrává vždy na rovině „ jinak než být“, smě uje za 

hranice bytí, k Jinému.   

  

                                                           

219 BČ: s. 211 
220 LEVINAS, Emmanuel. Éthique comme philosophie première. Paris: Éditions Payot & Rivages, 

1998. s. 109. ISBN : 2-7436-0404-2 
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4. Čas a smrtelnost 

Naší první intencí bude explikace Heideggerova chápání času a konečnosti a jejich 

vzájemné spolu-náležitosti. P i tomto výkladu budeme vycházet p edevším 

z Heideggerova nejobsáhlejšího díla o čase a konečnosti, to znamená z Bytí a času.  

Následně p edstavíme Lévinasovo kritické vymezení se vůči takovému pojetí a 

Lévinasovu vlastní koncepci času a smrti, tak jak o ní Lévinas píše ve svých dílech: 

Čas a jiné, Totalita a nekonečno, a v pozdním spise La mort et le temps221.  

 

4.1. Heidegger: časovost a konečnost 

Jednotící otázkou, jež se jako nit vine celým dílem Bytí a času, je otázka po smyslu 

bytí222. Cesta k zodpovězení této otázky vedla p es vypracování analýzy existence, 

to znamená p es dotazování se na to, jak si pobyt ve svém bytí rozumí. „Ideu 

existence jsme určili jako rozumějící ,moci být‘, jemuž jde o jeho bytí samo.“223   

Jako základní konstitutivní momenty existence se ukázalo naladění, 

rozumění, výklad a eč. Pobyt je vždy nějak naladěn, aby mohl být otev en vůči 

světu, tzn., aby se ho mohlo ze světa něco týkat, aby byl světem a jeho 

významovostí zasažen. „Něco takového jako afekce by nevzniklo ani p i 

sebesilnějším tlaku a odporu a odpor by bytostně vůbec nebyl odkryt, kdyby 

naladěné 'bytí ve světě' nebylo již odkázáno na náladami p edznamenanou 

dotknutelnost nitrosvětským jsoucnem.“224 Existenciální struktura naladěnosti tak u 

Heideggera nechává vystoupit spolupat ičnost bytí pobytu a světa, neboť pobyt 

nemůže svět uchopovat pouze v teoretické rovině, ale pobyt je světem p ímo 

zasahován. 

                                                           

221 LEVINAS, Emmanuel, Jacques Rolland. La mort et le temps. Paris: Librairie Générale 

Fraņaise, 1997.  ISBN: 9782253059431. Dále pod zkratkou: MT 
222 Ta by měla umožnit následně odpověď na otázku po smyslu bytí vůbec. 
223 BČ: s. 26Ř-269  
224 BČ: s. 16Ř-169 
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Pobyt si zároveň ve světě a ze světa vždy již nějak rozumí ve svém ,moci 

být‘ – ať už autenticky či neautenticky. A toto své rozumění si již vždy nějak 

vykládá. Proto „veškerý výklad je založen na rozumění.“225  K rozumění a výkladu 

pak neodmyslitelně pat í eč jakožto: „artikulace srozumitelnosti.“226 Nicméně 

v eči je fundováno i mlčení, neboť také mlčící právě svým mlčením dává něco na 

srozuměnou.227 

V dosavadních existenciálních analýzách bylo ovšem vyloženo pouze to, jak 

si pobyt rozumí ze své každodenní existence, ze svého neautentického modu 

existování a bylo tedy opomíjeno jeho ‚moci být‘ autenticky. „Má-li interpretace 

bytí pobytu jako fundament pro vypracování základní ontologické otázky být 

vskutku původní, musí nap ed existenciálně odhalit bytí pobytu v jeho možné 

autenticitě a celosti.“228 

„Celost tohoto strukturního celku se odhalila jako starost“229. Neboť pobytu 

vždy jde o jeho ,bytí-tu‘ jakožto ‚bytí ve světě‘ spolu s druhými a u obstarávaného 

nitrosvětského p íručního jsoucna. Jestliže pobytu vždy jde o jeho bytí, znamená to 

podle Heideggera, že pobyt je vždy „v p edstihu p ed sebou, neboť se již rozvrhl do 

svého vlastního moci být.“230  Jak už bylo zmíněno v kapitole „Heidegger a otázka 

etiky“, pobyt je svoboden pro volbu svých existenciálních možností, pro svůj 

existenciální rozvrh, to znamená, které možnosti p evezme a které zůstanou 

nezvoleny. Ale i když pobyt setrvává v neautentickém způsobu existování, je stále 

v p edstihu p ed sebou, neboť je na útěku p ed uvědoměním si své konečnosti a 

nutností p evzít odpovědnost za své bytí. To ovšem stále znamená, že i v upadání 

pobytu o jeho bytí jde, neboť právě onen útěk do obstarávaného světa pomáhá 

pobytu si zastírat tíživou fakticitu svého bytí jakožto ,bytí k smrti‘. Ať už tedy 

                                                           

225 BČ: s. 1Ř6 
226 BČ: s. 1ř3 

227 Možnost mlčení dát něco na srozuměnou se ukázala ve svědomí.  
228 BČ: s. 270 
229 BČ: s. 367 
230 BČ: s. 226 
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pobyt zvolí jakékoli existenciální možnosti, vždy jsou tyto možnosti voleny na 

základě jeho starosti o jeho bytí. Z tohoto důvodu se jako celost strukturního celku - 

konstituovaného existenciálními strukturami naladění, rozumění, vykladu a eči - 

odhalila starost.231 

Pokud ovšem chceme uchopit bytí pobyt v jeho celistvosti, neměli bychom 

do tohoto celku zahrnutou i konec bytí pobytu, p ípadně konečnou možnost 

existenciálního rozvrhu? Heidegger tak p istupuje k analýze konečnosti pobytu, aby 

mohla být vyložena původní celost bytí pobytu. Na základě této konečnosti pobytu 

se totiž odvíjí veškerý jeho existenciální rozvrh. Tedy každé autentické rozvrhování 

činí svoji volbu vždy s ohledem na konečnost svého bytí ve světě, v p edběhu ke 

své nejzazší možnosti.  

Nicméně Heideggerova snaha o vyložení smrti jakožto konečnosti pobytu a 

tedy i konečné možnosti existenciálního rozvrhu se dostává již na počátku této 

snahy do zásadních obtíží. Heidegger sám tuto těžkost, jež zdánlivě brání 

v pokračování výkladu o smrti, popisuje následovně: „Jakmile však pobyt „existuje 

tak, že už v něm naprosto nic nechybí, stal se zároveň něčím, co ,už tu není‘. 

Odstranění neukončenosti bytí znamená zánik bytí pobytu. Dokud pobyt jako 

jsoucno jest, nikdy nedosáhl své „celosti“. Ale dosáhne-li jí, stává se tento zisk 

ztrátou ,bytí ve světě‘ vůbec.“.232 

Jak je tedy možné ‚být celý‘ aniž by zároveň získání celosti neznamenalo i 

ztrátu ‚bytí tu‘?  Jednou z možností, jak se dostat do kontaktu s konečností v ,bytí 

ve světě‘, ale současně nep ijít o své vlastní ,bytí tu‘, je zkušenost o smrti druhých. 

Nicméně taková zkušenost by sice byla zkušeností ztráty, ale nikoli ztráty vlastního 

bytí-tu, ale ztráty druhého člověka. Zkušenost smrti je tedy nezprost edkovatelná: 

„Umírání druhých v pravém smyslu nezakoušíme, nýbrž nanejvýš jsme jen „p i 

tom“233. Ačkoli v rámci spolubytí je možné druhého člověka zastoupit v určitém 

                                                           

231 Srov.: BČ: s. 225-228, 267, 458 
232 BČ: s. 272-273 
233 BČ: s. 275 
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druhu obstarávání, Heidegger je p esvědčen, že: „Nikdo nemůže druhému odejmout 

jeho umírání.“234 A jelikož bytí pobytu, kterým jsem já sám, je vždy moje, je vždy 

moje i smrt mého bytí. „Smrt je, pokud „je“, bytostně vždy moje.“235 Druhý mě 

nemůže zastoupit v mém umírání, v mé smrti, stejně tak jako já nemůžu na sebe 

p evzít zkušenost Druhého o jeho smrti. Smrt je podle Heideggera nezastupitelná, 

nep evoditelná, p esto v ní tkví možnost uchopení celosti pobytu. Jakým způsobem 

je ovšem ono uchopení bytí v celku možné, jestliže k bytí pobytu, pokud je, vždy 

pat í – jak íká Heidegger – „jakési ,ještě ne‘, jímž teprve bude“236?  

P edevším, upozorňuje Heidegger, ono ,ještě ne‘ pat ící k pobytu zde nesmí 

být chápáno ve smyslu chybění. Pobytu bytostně nic nechybí, ale k jeho „způsobu 

bytí pat í, že se něčím stává.“237 A právě ono stávání se, ono ,ještě ne‘, jež k pobytu 

bytostně pat í, je specifický způsob bytí pobytu. Celost pobytu si tak nemůžeme 

p edstavovat jako sumu složenou z jednotlivých částí. A proto, pokud pobyt jest 

vždy svým ,ještě ne‘, neznamená to, že stačí bytí pobytu doplnit pouze to, co mu 

chybí, aby byl celým. Smrt pobytu bytí pobytu nezavršuje ani neuceluje: „Ve smrti 

není pobyt završen, ani prostě nezmizel, ani není dohotoven nebo zcela k dispozici 

jako p íruční jsoucno.“238    

P esto však bylo ečeno, že ve smrti, v konečnosti bytí pobytu, nějakým 

způsobem tkví celost bytí pobytu.239 Pobyt totiž, pokud je, už umírá, pobyt existuje 

jakožto bytí ke smrti (Sein-zum-Tode): „Konečnost ve smyslu smrti neznamená, že 

pobyt je u konce, nýbrž znamená bytí ke konci tohoto jsoucna. Smrt je způsob bytí, 

jejž na sebe pobyt bere, jakmile jest. Jakmile člověk nabude života, ihned je 

                                                           

234 BČ: s. 276 
235 BČ: s. 276 
236 BČ: s. 27Ř 
237 BČ: s. 27ř 

238 BČ: s. 2Ř1 
239 Srov. BČ: s. 2Ř5: „Existenciální ujasnění ,bytí ke konci‘ poskytuje rovněž dostatečnou základnu 

pro vymezení možného smyslu celosti pobytu, pokud má být tato celost konstituována smrtí jako 

,koncem‘.“ 
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sdostatek stár, aby zem el.“240 To znamená, že pobyt nemusí čekat na svoji smrt, 

aby se mohl stát celým, ale jakmile pobyt existuje, již je smrt v jeho možnostech  

Z tohoto důvodu budou Hiedeggerovy snahy o naleznutí celosti bytí pobytu 

vycházet ze ontologické interpretace smrti odhalující základní strukturu bytí pobytu 

jako ‚bytí ke konci‘ či ,bytí ke smrti‘ (Sein-zum-Tode). Heidegger ve svých 

analýzách vykládá smrt následovně: „Smrt jako konec pobytu je nejvlastnější, 

bezevztažná, jistá a jako taková neurčitá, nep edstižná možnost pobytu.“241 Smrt 

pobytu je nejvlastnější možností pobytu, neboť smrt je nezprost edkovatelná a 

nep evoditelná, smrt mého bytí je vždy smrtí tohoto bytí. Ze stejného důvodu je 

smrt bezevztažná, jelikož má smrt se týká pouze mého bytí, v této konečné 

možnosti jsem zcela opuštěn. Smrt je možností, kterou musím p evzít já sám.  V 

opuštěnosti od každodenního ,ono se‘ je umožněna odemčenost bytí pobytu, 

možnost p evzetí autentického moci být sebou. O smrti víme, že p ijde, smrt je 

každým okamžikem naší nejvlastnější možností, ale zůstává neurčité, který okamžik 

bude tím konečným. Z tohoto důvodu je smrt jistá, ale neurčitá. Smrt je 

nep edstižná, neboť veškerý existenciální rozvrh je p edstihem p ed sebou samým 

až ke konečné možnosti, kterou nelze p edstihnout, neboť smrt bytí pobytu je 

ztrátou jeho bytí ve světě.242 

V Každodenním existování má, ale pobyt tendenci si jistotu smrti zastírat 

upínajíc se k výrokům ,ono se‘, které prohlašuje, že lidé umírají a tedy i my nejspíše 

jednou um eme. Jakoby se tak smrt v tomto prohlášení netýkala p ímo mě, ale byla 

záležitostí „těch druhých“. Ovšem ve zvláštním rozpoložení úzkosti může být pobyt 

z ničeho nic „postaven p ed nic možné nemožnosti své existence.“243  Tato úzkost, o 

niž je eč, nepramení z nějakého p íručního jsoucna, ale tkví p ímo v našem nitru i 

                                                           

240 BČ: s. 2Ř1 
241 BČ: s. 2ř5 

242 Heidegger nechvává nerozhodnuté, zda po smrti je možnost nějakého jiného bytí v jiném světě, 

neboť prohlašuje: „Ontologická interpretaci smrti v rámci „tohoto světa“ p edchází každou 

ontickou-zásvětnín spekulaci.“ BČ: s. 2Ř4 
243 BČ: s. 302 
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se svojí p íčinou. Z čeho je nám úzko? Ptáme se. Pokud nám není úzko z žádného 

nitrosvětského jsoucna kolem nás, pak „to, z čeho je úzkosti úzko, je bytí ve světě 

samo.“244 Úzkost pramení z uvědomění, že smrt je to, čemu jsme v životě vydáni, 

nikoli pouze v onen osudný den, ale smrti jsme vydáni v každém momentě naší 

existence. 

Úzkosti je úzko z našeho bytí-tu, neboť v možnostech našeho bytí je jak 

,moci být‘, tak i ,moci nebýt‘. Úzkost tak odhaluje, oč nám ve vztahu k našemu bytí 

jde, tzn., o to, aby bylo.245 

Úzkost je právě tím rozpoložením, jež „p ivádí do nálady možného 

odhodlání. Její p ítomnost udržuje okamžik, jímž ona sama a jedině ona je možná, 

v p ipravenosti ke skoku.“246 Úzkost umožňuje okamžik, v němž se pobyt může 

odhodlat ke skoku. Onen skok znamená p ipuštění si konečnosti vlastního bytí a 

jeho struktury jako bytí ke smrti a p edběhnutí se ke své nejzazší možnosti. Skok, 

p edběh p ed sebou k vlastní konečné nemohoucnosti umožňuje teprve autentické 

sebe-rozvrhování. Ačkoli Heidegger hovo í o tísnivé nehostinosti a zdrcující úzkosti 

pramenící z uvědomění si naší konečnosti, nemá smrt u Heideggera čistě 

pesimistické vyznění, neboť Heidegger zároveň hovo í i o „svobodě ke smrti“247, o 

svobodě odhodlaně p evzít ve starosti o své ,moci být‘ své existenciální možnosti 

v p edběhu k vlastní smrti jako rozvrh v čase. „S fenomenální původností je 

časovost zakoušena v autentické celosti pobytu, ve fenoménu p edběhové 

odhodlanosti.“248 „P edběhová odhodlanost k autentickému ,moci být celý‘ se tak 

odhaluje jako „význačný modus časovosti samé“249.  Odhalila-li se strukturální 

                                                           

244BČ: s. 221 
245 NOVOTNÝ, Jaroslav. Ekstaticko-horizontální časovost lidské existence. In: Čas a smrtelnost. 

Studie k časové konstituci lidské existence. Praha: Togga, 2009,  s. 29. ISBN: 978-80-87258-26-2 
246 BČ: s. 3Ř3 
247 Srov.: BČ: 302: „P edběh odhaluje pobytu ztracenost v neurčitém ,ono se‘ a staví ho p ed 

možnost být sebou, a to primárně bez opory v obstarávající péči druhých, být sebou ve strhující, 

iluzí neurčitého ,ono se‘ zbavené, faktické, sebejisté a sebeúzkostné svobodě ke smrti.“ 
248 BČ: s. 342 
249 BČ: s. 342 
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celost pobytu jako starost o toto bytí-tu, o jehož ,moci být-tu‘ nám vždy jde, pak 

„původní jednota struktury starosti tkví v časovosti.“250  

Založení starosti v časovosti spočívá podle Heideggera v tom, že „Celost bytí 

pobytu jakožto starost znamená: ,v p edstihu p ed sebou být vždy již ve‘ (světě) 

jakožto ,být u‘ (nitrosvětsky vystupujícího jsoucna).“251 To znamená, že na základě 

starosti o naše bytí v budoucnosti je umožněn p edběh, ten je uskutečňován 

pobytem, jenž je vždy ,již ve světě‘, ve kterém již byl a nese si tak sebou i  zvolené 

bývalé možnosti a zároveň je pobyt ve světě u nitrosvětského jsoucna v 

p ítomnosti.252 

Nakročení do nejkrajnější meze, v níž pobyt p ichází k sobě a ke svému 

nejvlastnějšímu určení ‚jít o to aby byl‘ má svůj primární smysl v budoucnosti. 

„Primární existenciální smysl fakticity spočívá v bývalosti.“253 Nikoli v minulosti, 

protože jsoucno, jež je minulé již není, ale pobyt pokud jest, je vždy bývalý, je vždy 

již svými bývalými možnostmi, která utvá ejí pobyt i na dále v p ítomnosti. Pobyt 

jest svou „bývalostí“. Ovšem podle Ji ího Pechara by bylo možná lepším p ekladem 

německého „Gewesenheit“ „bylost“, neboť tento p eklad by nechával lépe vidět, že 

ono „bylé“ nás stále zakládá a není něčím, co již pominulo: „Takto pojatou extasi 

označujeme proto německým výrazem Gewesenheit, pro který čeští p ekladatelé 

zvolili ekvivalent „bývalost“; ten má ovšem tu nevýhodu, že vlastně ještě podtrhuje 

to, co tvo í význam slova „minulost“, jako něčeho, co je „pasé“, kdežto 

Heideggerův německý výraz naznačuje svou souvislostí se substantivem „Wesen“, 

že to, co bylo, k nám stále bytostně pat í. Zdálo by se nám proto vhodnější volit 

raději trochu násilnější p eklad „bylost.“254   
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T etím konstitutivním momentem časovosti je p ítomnost jakožto ,být u‘ 

zp ítomňovaného  nitrosvětského jsoucna v upadání do obstarávání.  To je ovšem 

zahrnuto v budoucnosti a bývalosti. To znamená, že p ítomnost je v původní 

časovosti konstituována bylostí – jako,být již ve světě‘ – a budoucností – jako ,být 

v p edstihu p ed sebou‘.255   

„Časovost umožňuje jednotu existence, fakticity a upadání a původně tak 

konstituuje celost struktury celosti.“256 Jednotlivé momenty časovosti: budoucnost 

(existencialita), bylost (fakticita) a p ítomnost (upadání) pak Heidegger označuje za 

ekstase časovosti. Jednotlivé ekstase nejsou od sebe odděleny ani jejich složením 

netvo í čas, ale utvá í jednotu času tím, že se časí. Časovost není jsoucnem, nýbrž 

se časí, to znamená, že „plodí různé způsoby sebe samé.“257 To znamená, že 

všechny časové mody jsou stejně původní a nevznikají postupným se azením. 

Oproti neutentickému chápání času, jež čas vnímá jako nekonečný sled po sobě 

jdoucích „teď‘, staví Heidegger původní autentickou časovost týkající se vždy bytí 

pobytu. P estože v autentické časovosti jsou všechny časové struktury stejně 

původní, má časová struktura budoucnosti jistou p ednost. P ednost budoucnosti je 

dána tím, že v p edběhové odhodlanosti je odemčen pro pobyt smysl bytí pobytu 

jakožto časovost. To znamená, že díky p edběhové odhodlanosti do momentu 

vlastní nemohoucnosti se může teprve pobytu ukázat strukturní jednota starosti bytí 

pobytu jakožto časová. Z tohoto důvodu „primární fenomén původní a autentické 

časovosti je budoucnost.“258 

Jelikož původní časovost se váže výhradně k bytí pobytu a ekstatický 

moment budoucnosti je u bytí pobytu charakterizován p edběhovou odhodlanosti do 

konečné možnosti ,moci nebýt‘, je původní časovost konečná. „Teze o původní 

konečnosti časovosti nepopírá, že „čas jde dál“, nýbrž má jen postihnout 

fenomenální charakter původní časovosti, který se ukazuje v tom, co je rozvrhováno 
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původním existenciálním rozvrhem pobytu samého.“259 Teze o původní konečnosti 

časovosti tvrdí, že původní konečný čas bytí pobytu je neodvoditelný 

z nekonečného neautentického času a tedy, že nekonečný čas je odvozený z času 

konečného. Heideggerovo p esvědčení o tom, že konečný čas vázající se výhradně 

k bytí pobytu je původnější než nekonečný čas plynoucí mimo bytí pobytu, bude 

klíčové pro dialog s Lévinasem, který p evrátí tuto původnost. Onen dialog mezi 

oběma filosofy o konečnosti a nekonečnosti času rozvineme v závěru této kapitoly 

po p edstavení Lévinasovy koncepce času. 

Pro pozdější konfrontaci Heideggerova pojetí času s Lévinasovým nám 

postačí závěry, že časovost je u Heideggera chápána jako jednota významových 

souvislostí a vzájemné podmíněnosti jednotlivých ekstásí budoucnosti, bylosti a 

p ítomnosti. Navzdory vzájemné provázanosti ekstasí jsou jednotlivé časové 

momenty odděleny svým horizontem, jenž lze charakterizovat jako pohyb 

významovosti. V ekstaticko horizontální jednotě je pak odemčený i svět, neboť je-li 

zde nějaké časení vycházející z pobytu, musí zde být spolu-odemknuta 

významovost světa. Budoucnost má v této jednotě fenomenální původní p ednost, 

neboť rozehrává původní autentickou časovost nakročením do nejvlastnější 

možnosti moci nebýt, která p ivádí pobyt k sobě jakožto k fakticitě jeho bytí a 

starosti o to, aby byl. Původní čas, který je pojímán ze vztahování se pobytu ke 

svému bytí, se původně časí do své nejvlastnější možnosti ,moci nebýt‘ a je proto 

konečný. A pokud Heidegger tvrdí, že: „p ísně vzato smysl znamená: to, ,do čeho‘ 

se rozvrhuje primární rozvrh rozumění bytí“260 je smyslem bytí pobytu v Bytí a 

čase časovost. 
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4.2. Lévinas: čas a smrt 

Lévinas v Čas a jiné počíná svou analýzu smrti z pocitu utrpění. Podle Lévinase 

jsme proti pocitu utrpení natolik bezmocní, že poté jasně vyvstává naše uvěznění 

v bytí. P ed utrpením není útočiště, protože nelze z onoho trpícího bytí nikam utéct. 

„Veškerá palčivost utrpení je v této nemožnosti ústupu. Je to fakt bytí dohnaného 

k životu a bytí. V tomto smyslu je bytí nemožností nicoty.“261 

Pocit utrpení pouze neodhaluje naše zakotvení v bytí, ale i blízkost smrti. 

Nikoli proto, že bychom snad jako trpící měli k smrti blíže, ale proto, že v utrpení 

se ohlašuje naše naprostá pasivita, nemožnost se z utrpení vyprostit, tím se ovšem 

ohlašuje i naše bezmezná bezmocnost vůči smrti. Uvažování o smrti, p iznání její 

neodvratitelnosti a p ijmutí jí za svou nejvlastnější možnost, jí nijak nezbavuje 

ochromující moci, jež nad námi má. Proti utrpení stejně jako proti smrti jsme zcela 

bezmocní, pasivní. Je-li Heideggerův Dasein uvědoměním si smrti podněcován 

k aktivnímu sebe-rozvrhování, je naproti tomu Lévinas p esvědčen o naprosté 

nemožnosti subjektu čelící smrti.262  

V Totalitě a nekonečnu o pasivitě subjektu tvá í tvá  smrti Lévinas píše: 

„Moje smrt p ichází z okamžiku, nad nímž nemohu vykonávat žádnou moc. 

… Smrt je hrozba, jež se ke mně blíží jako mysterium; určuje ji její tajemnost - 

p ibližuje se, aniž bych ji mohl p evzít, takže čas, který mne dělí od mé smrti, se 

stále ztenčuje a p itom toto ztenčování nemá konec; v tomto času je zahrnut jakoby 

poslední interval, jejž mé vědomí není s to p ekročit a v němž je cosi jako skok od 

smrti ke mně. Poslední úsek cesty bude p ekonán beze mne, čas smrti plyne proti 

proudu, já je ve svém rozvrhu k budoucnosti ot eseno pohybem tohoto blížení, 

čistou hrozbou, jež ke mně p ichází od absolutní jinakosti.“263  
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Nejenom, že jsme vůči smrti zcela bezbranní, ochromení její mocí, jež nás 

v osudové hodině svého p íchodů sráží na kolena, smrt se také vyznačuje podle 

Lévinase svou nepoznatelností. „Nep edvídatelnost smrti plyne z toho, že smrt nemá 

místo v žádném horizontu.“264 O smrti nevíme nic. Víme, že se k nám p ibližuje 

anebo, že se p ibližujeme my k ní, že zbývá nějaký čas, než nás smrt ochromí, ale o 

tomto času můžeme íct jen, že jeho čím dál míň. Jak daleko je od nás smrt nevíme. 

Až p ijde, nebudeme moct jí už dále vzdorovat, neboť my už tady nebudeme.265  

Protože je smrt nepoznatelná a odsuzuje nás k absolutní pasivitě, staví se zde 

Lévinas proti jakémukoli aktivnímu sebe-rozvrhování s ohledem na naší konečnost: 

„Hned poznamenejme, co je na této analýze smrti v utrpení zvláštního vzhledem k 

proslulým heideggerovským analýzám bytí k smrti. V Heideggerově autentické 

existenci je bytí k smrti svrchovanou jasnoz ivostí a tím i svrchovanou mužností. Je 

to p edpoklad poslední možnosti existence prost ednictvím Dasain, který právě 

umožňuje všechny ostatní možnosti, který tudíž umožňuje sám fakt chopit se 

možnosti, to znamená aktivitu i svobodu. Smrt je u Heideggera událostí svobody – 

nám se však zdá, že v utrpení subjekt dospívá za hranici možného.“266 

Jakýkoli rozvrh, či p edběh k naší konečné možnosti je znemožněn naší 

nevědomostí o smrti a naší bytostnou pasivitou v osudném momentě p íchodu smrti. 

P esto nebo „právě proto smrt nemůže vzít životu všechen smysl.“267  Tím chce 

Lévinas íct, že smrt není konečnou instancí, na základě které se odvozuje smysl 

života. Život má smysl sám o sobě a to navzdory smrti nikoli vzhledem k ní.268  

Jestliže u Heideggera být časově znamená ,bytí k smrti‘, u Lévinase „být 

časově znamená současně být pro smrt a mít ještě čas, být proti smrti.“ 269  I když 

v momentě p íchodu smrti jsem vůči smrti zcela pasivní, neznamená to, že celý můj 
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život bude jen ve znamení vztahování se k mému smrtelnému bytí. V životě 

neprožívám jen prožitky opuštěného bytí, tedy pouze jakousi auto-afekci, 

prost ednictvím které se mohu potvrzovat - úzkost, utrpení, štěstí a slast atd., - 

„zároveň mi ale afektivita zprost edkovává zkušenost o cizím, který mne zasahuje 

z vnějšku a který si mne k sobě otevírá prost ednictvím obrácené intencionality 

mých afektů.“270  Protože se mohu ve svém životě vztahovat k Druhému, protože 

mohu k němu transcendovat ze svého bytí, není to, co určuje smysl mého života 

vztahování se ke konečnému bytí, ale vztahování se k nekonečné jinakosti Druhého. 

Ačkoli nás Druhý vytrhává ze zainteresovanosti do našeho bytí, nemůže nás oprostit 

od naší smrti, ale může nás oprostit od toho, abychom smrti zasvětili celý život.271 

Onen Lévinasův poznatek, že život není jen bytím k smrti, ale také bytím 

proti smrti, a že i p es uvědomění si konečnosti naší existence, smrt nezakládá a ani 

nevyčerpává smysl našeho života, se ukazuje nap íklad v Lévinasově popisu érotu – 

něžnosti, laskání a rozkoši.   

Právě v erótu se ukazuje Lévinasovo „ještě ne“, které je však t eba odlišit od 

Heideggerova „ještě ne“272 jako ještě ne-uskutečněná možnost. U Lévinase ,ještě 

ne‘ znamená ještě mám čas, ještě tu není smrt, tedy „nikoli prolamovat p ítomný 

čas rozvrhem, anticipujícím budoucnost, nýbrž ve vztahu k p ítomnosti samé 

zaujímat odstup, vztahovat se k živlu, v němž jsme usazeni, jako k tomu, co ještě 

není zde.“273 Touha lásky a pot eba Druhého nakonec smě uje za hranice tvá e, za 

tím, „co ještě není“ a co ani nemůžu zvolit jako svou budoucí možnost. „P átelství 

smě uje k Druhému, láska hledá to, co nemá strukturu jsoucna, nýbrž hledá 

nekonečně budoucí, to, co má být zplozeno.“274 Tím, co má být zplozeno, co je 
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nekonečně budoucí a je i mimo strukturu jsoucího, je jak sama rozkoš tak i zplození 

dítěte.  

V živlu rozkoši toužíme po těle milované, které pro nás není již tělem 

biologickým ani tělem, jež se vyjad uje. V laskání se snažíme tělo dosáhnout, avšak 

tedy ne po způsobu, že bychom tělo chtěli vlastnit, ale spíše k němu p istupujeme 

v něžnosti. A to je důvodem, proč Lévinas íká, že: „V tělesnosti něhy opouští tělo 

statut jsoucna“275 Tělo Milované se tak vymyká jakémukoli objektvizivání na 

pouhý pojem či objekt. „Avšak právě tak závratná je hloubka toho, co ještě není, 

co není - v takové non-existenci, která dokonce nemá s bytím ani onu p íbuznost, 

jež k němu váže ideu anebo projekt, v takové non-existenci, jež v žádném z těchto 

p ípadů nemíní být podobou toho, co jest. Laskání smě uje k něžnosti, která již 

nemá statut nějakého „jsoucna", která opustila „čísla a jsoucna", a tedy již 

nemá kvalitu něčeho jsoucího. Něha označuje způsob, způsob, jak setrvávat v no 

man's land mezi bytím a ještě-ne-bytím.“276 

Rozkoš, v níž k tělu milované p istupujeme, je čistým živlem.  Je ještě 

nebytím, neboť ho nelze uchopit ani jako pojem, jsoucno a ani jako budoucí 

možnost, jíž se mohu zmocnit. Je to ještě nebytí jako něco co „visí ve vzduchu“, 

k čemu touha smě uje avšak nikoli proto, aby se této rozkoše těla zmocnila, neboť 

tím by zanikla i samotná rozkoš, ale spíše aby tuto rozkoš s Milovanou sdílela. 

Láska je tak záležitostí pouze dvou milujících, je mimo sféru sociálna, 

politična a dalo by se íci i historického vývoje.277 V rozkoši, v lásce jsou dva jako 

jeden sdílející stejný pocit, zakoušející sdílenou rozkoš, jakoby na světě byli jenom 

oni dva až by se zdálo, že spolu splývají.  Nicméně láska stále zůstává 

intersubjektivním vztahem, neboť jak píše Lévinas: „ Stejné a Jiné nesplývají, nýbrž 

za hranicemi jakéhokoli možného rozvrhu, jakékoli smysluplné a inteligibilní 
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schopnosti, plodí dítě.“278 Zplození dítěte stejně jako rozkoš je tak to, co „ještě 

není“ avšak co by si osamocený Dasein nemohl inteligibilně rozvrhnout jako svou 

existenciální možnost. Rozkoš smě ující k nekonečně budoucímu tak nakonec 

odkazuje na pro Lévinase důležitý fenomén plodnosti. 

Na fenoménu plodnosti zakládá Lévinas svůj koncept nekonečného času: 

„Být nekonečně znamená dít se jakožto já, které je ustavičně na počátku, avšak 

které nenaráží na žádné meze p i obnovování své substance, i kdyby měly pocházet 

z jaho identity.“279 Otec obnovuje svou substanci ve svém synovi a dochází 

k paradoxu, že otec je i není svým synem. Otec je svým synem a syn svým otcem 

aniž by jeden z nich p estal být svým já a aniž by se tato já stala identickými. „Syn 

p ejímá jedinečnost otce, a p esto je vůči otci vnější; syn je jediný syn.“280Syn není 

jediný početně, jak p ipomíná Lévinas, ale je spíše jediný jakožto jedinečný. Dalo 

by se íci, a Lévinas sám tento termín používá, že syn je jediný jakožto vyvolený či 

zvolený svým otcem (élu). Avšak zvolené či vyvolené dítě svými rodiči je zároveň 

ve společnosti jiných stejně zvolených bratrů pocházejících z tohoto vztahu rodičů. 

A na této rovnosti bratrů jako stejně vyvolených zakládá Lévinas myšlenku rovnosti 

mezi lidmi. V konečném důsledku pak bratrství není svázáno biologickým 

p íbuzenstvím, ale má p esah na celé společenství lidí stejně tak vyvolených pro své 

rodiče, stejně tak jedinečných a tedy rovných.„Jsem Já a jsem vyvolený, avšak kde 

mohu být vyvolený, ne-li právě mezi jinými vyvolenými, mezi sobě rovnými?“281 Pro 

Lévinase je však důležitá skutečnost, že já nejsem jenom mezi vyvolenými, ale jsem 

vždy tvá í v tvá  k nim a vždy s odpovědností p ed jejich vyvoleností, jedinečností a 

jinakostí, jež je jako taková nenahraditelná.  

James Mensch si ve svém článku Erós a spravedlnost všímá, že „Lévinasovo 

pojetí nám tak dává materiál, proč jsme jako zrozené bytosti schopni etických, tak i 
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sociálních vztahů.“282 Etických vztahů jsme schopni, neboť jsme odpovědni p ed 

jinakostí Druhého, ale toto jinakost Druhého zároveň odkazuje k jinakosti t etího a 

tedy i k rovnosti všech lidí ze své podstaty stejně jedinečných. A tato rovnost a 

bratrství tvo í podle Lévinase sociální ád.   

„Bytost se děje jako mnohá a jako rozštěpená do Stejného a Jiného. To je její 

poslední struktura. Je societou a tedy časem.“283 Touha, která i s pot ebou 

smě ovala k Milovanémum se na rozdíl od pot eby neuspokojuje, ale pokračuje ve 

zplození dítěte. Touha jakožto trascendence k Druhému nep etrhává vazbu ke 

svému původu, ale je p esahem k Druhému opět toužícímu. Nekonečnost neustále 

se rodící touhy, která stále plodí dalšího toužícího, tak ztvrzuje i nekonečnost času. 

Čas v Lévinasově filosofii nenáleží pouze osamocenému pobytu tak, jak je tomu u 

Heideggera jehož Dasain zakouší  autentickou celost bytí na základě uvědomění si 

vlastní konečnosti. Prvotní Lévinasovou intencí není porozumět svému bytí, ale 

porozumět jinakosti Druhého, vystoupit ze své interiority do exteriority vymaňujíc 

se z pohroužení do svého bytí. To je jediná možnost jak může být Já i po své smrti 

ve svém synovi, je to tedy jediná možnost jak může vyhrát Já tuto zdánlivě 

prohranou bitvu se svou smrtí.  

Čas se tak v Totalitě a nekonečnu ukazuje jako nekonečná diskontinuita, 

neboť touha neustále znovu počíná v novém zrození bytosti, avšak současně 

nep etrhává svou vazbu s minulostí, jež dala tomuto novému času počátek. Nicméně 

navzdory poutu, jež pojí plodícího a zplozené, je mezi nimi nep eklenutelná 

distance. „Diskontinuitní čas plodnosti umožňuje absolutní mladost a nové 

počínání, a p itom mu ponechává vztah ke znovu započaté minulosti“284. Nové 

počínání se netýká jenom zrození konkrétního individua, ale i zrození nové 

generace. A stejně jako potomek vzniká z minulosti svého rodiče, ale sám není 

touto minulostí, tak nová generace povstává z minulosti p edchozí generace, ale 
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nemusí se této minulosti ujmout, nemusí pokračovat v tom, co bylo započato, ale je 

na její svobodné volbě začít na novo. To znamená, že nová generace stejně jako 

potomek může začít znova stavět na ruinách minulosti p edchozí generace či svých 

rodičů. Jak íká Mensch: „Nové generaci je odpuštěno díky diskontinuitě času.“285 

Lévinas onu diskontinuitu času vysvětluje následovně: „Bergsonovské pojetí času 

vysvětluje, proč je t eba čekat, ,,dokud se cukr nerozpustí": čas neumožňuje 

pochopit toto rozplynutí jednoty bytosti, jež je zcela obsažena v první p íčině, do 

zdánlivé a fantomatické ady p íčin a následků. Čas p ipojuje k bytosti vždy něco 

nového, absolutní novost.“286 

Lévinas tak bojuje proti myšlence času jako kauzality, jinak ečeno proti 

nezvratnému osudu, jenž už je vepsán v neosobním já, které ídí mé jednání a to ať 

už je tímto „neosobním já“ Freudovo nevědomí, nebo Heudeggerovo bytí. 

Lévinasův subjekt není jako onen Bergsnův cukr, který jen následkem p íčin čeká, 

až se rozpustí. Každý okamžik k bytosti p ipojuje absolutní novost, jež rozbíjí 

nezvratný osud bytosti. Interpersonalita na níž je založená diskontinuita času, se 

neprokazuje pouze ve fenoménu plodnosti, ale každé setkání s nep edvídatelným 

Druhým rodí vždy zcela nový okamžik, jež se vymyká jakémukoli p edjímání. 

Takovou novostí, které může dokonce i změnit charakter minulosti je 

nap íklad pomsta anebo odpuštění: „Podstata času záleží v tom, že je to drama, 

mnohost aktů, v níž následující jednání p ináší rozuzlení p edchozího. Bytost se 

neděje jedním rázem v nenapravitelné p ítomnosti. Skutečnost je to, co je, avšak 

bude ještě jednou, jindy jakožto svobodně znovu uchopená a odpuštěná.“287   

Vztah k Druhému a tělesnost stvrzují u Lévinase i v otázce smrti a času svou 

suverénní pozici. Díky vztahu k Druhému v lásce a v rozkoši může Lévinas 

                                                           

285 MENSCH, James. Éros a spravedlnost. In: Za hranicemi tvá e. Lévinas a socialita. Praha: 
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p edstavit fenomén plodnosti jako podstatu nekonečného p etržitého času a zároveň 

jako podstatu etiky a sociality v lidském společenství. 

Poněkud p esnější vymezení se vůči Heideggerově koncepci času a smrti 

p edstavují Lévinasovy p ednáškové kurzy z akademického roku 975-1976  

p ednesené na pa ížské univerzitě Sorbonne a poté zpracované Lévinasovým 

věrným studentem a komentátorem Jecquesem Rollandem do knižní podoby pod 

názvem La mort et le temps.  

Lévinas zde ještě více rozvádí námitky z Totality a nekonečna, na základě 

kterých pak dospívá ke své vlastní koncepci času a smrti. Lévinasovy námitky vůči 

Heideggerovy by se daly shrnout do následujících tezí: 

- Jediný kontakt se smrtí máme jen ve vztahu k Druhému. 

- Smrt je bez odpovědí (sans-réponses). 

- Lidské esse není původně conatus, ale rukojmí, rukojmí druhého. 

- Afektivita ze smrti není úzkost z nicoty. 

- Smrt a nicota je mimo bytí. 

- Smrt je nepoznatelná, vymyká se jakoukoli zkušenosti.  

- Smrt nemá dopad na náš čas, nevyčerpává jeho smysl, neboť sama smrt. 

smysl postrádá. 

- Čas je chápán ve vztahu k Druhému, k Nekonečnu. 

Lévinasovy teze o čase a smrti z Totality a nekonečna, potažmo z děl Čas a 

jiné či Existence a ten kdo existuje, se nijak zásadně nemění, jenom dostávají 

v Lévinasově pozdní filosofii jasnějších podob. Smrt je stále za hranicemi poznání 

či zkušeností a jediná možnost jak se se smrtí setkat je smrt Druhého.  Heidegger 

také považuje smrt za nepoznatelnou, neurčitou, ale naopak od Lévinase také za 

beze-vztažnou, neboť smrt druhých nás podle Heideggera pouze ujišťuje o tom, že 

smrt potká každého a je jako taková jistá288, ale protože je smrt také nejvlastnější 

možností, ne íká nám nic o naší vlastní smrti. 

                                                           

288  Nikoli empiricky, ale a priori jako jistá nejvlastnější možnost 



82 

 

Lévinas dává smrti Druhého daleko větší význam než Heidegger. Staví-li se 

Lévinas v otázce beze-vztažnosti smrti do opozice vůči Heideggerovi, nechce tím 

ale íci, že by snad smrt mohla být zastupitelná. Ale právě naopak, v 

nezastupitelnosti smrti právě spočívá její p esah za hranice bytí.  Jestliže navazuji 

vztah s Druhým tím, že Druhý se vyjad uje v tvá i, jež mi odpovídá, pak smrt 

Druhého znamená zastavení těchto pohybů, jimiž Druhý vyjad uje svou jinakost. 

Tvá  se stává maskou neschopnou se nadále vyjad ovat, a proto smrt Druhého 

znamená nemožnost odpovědi.  A tato smrt Druhého, který mi již neodpovídá, mě 

niterně zasahuje. „Smrt – smrt Druhého (autrui) – nemůže být oddělená od tohoto 

dramatického charakteru, je to emoce par excellence, afekce par excellence.“289 

Smrt rozechvívá samotnou niternosti mé identity, neboť Druhý se mi ve svém 

vyjad ování svě uje, dává se mi všanc a já mám za něj nevýslovnou odpovědnost. A 

smrt Druhého znamená nedostání této odpovědnosti a proto nutně p ichází vina, jež 

mnou ot ásá jakožto vina p eživšího. Lévinas souhlasí s Heideggerem, že „nikdo 

nemůže druhému odejmout jeho umírání“290, ale o to je Druhý k ehčí a o to je moje 

odpovědnost větší.291 

Ona otev enost Druhému, zneklidnění pocházející z odpovědnosti, p ed 

kterou nás Druhý staví, je umožněna tím, že lidskost není vyčerpána úsilím setrvat 

ve svém bytí – starostí o moje ,moci být‘, ale je umožněna neustálou bdělostí pro 

odpovídání či zodpovídání se Druhému. Být bdělí pro a kvůli Druhému chápe 

Lévinas jako: „neustálé st ízlivění Stejného opilého sebou.“292   

Jestliže jediné naše setkání se smrtí je smrt Druhého, můžeme z tohoto 

setkání íct něco o naší vlastní smrti? P estože nás smrt Druhého niterně zasahuje, je 

stále pro nás neznámou. Smrt je odchodem do neznáma: „Je to odchod, ke kterému 

nemůžu p i adit žádné místo p ijetí; vyloučení, které je jiné než negace – stejné 
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vyloučení, které vylučuje kontradikci „bytí a nicoty“ – mající formu vyloučeného 

t etího.“293  Pokud smrt pojímáme jako nicotu, pak o této nicotě nemůžeme íct nic, 

nemůžeme jí poznat na základě zkušenosti ani intelektu. A proto zde podle Lévinase 

není žádná spolupat ičnost bytí a ničeho, tak jak o ní mluví Heidegger294, neboť 

„nicota, p esně myšlená jako nicota smrti, není ničím těhotná. Je to absolutně 

neurčitelná nicota, která neodkazuje k žádnému bytí...: smrt je smrtí někoho a být 

někým neznamená být umírajícím, ale být p eživším.“295 Z tohoto důvodu smrt mě  

neafikuje jako má smrt, která je za hranicemi možného poznání, ale pouze jako smrt 

Druhého, za nějž mám odpovědnost a jehož smrt mě tak staví do pozice provinilého 

p eživšího. A jelikož moje smrt je pro mě neznámá, není mé bytí určováno mou 

smrtí a ani není, jak by chtěl Heidegger, „bytím k smrti“, ale bytím pro Druhého. 

„Veškerá má filosofie spočívá ve snaze nahradit nicotu, negativitu, zničení – 

zjevením Druhého (autrui).“296 A proto Lévinas íká, otázkou par excellence není 

Shekspearovské „být či nebýt“ nebo Leibnizovo „proč je něco, a ne nic, ale: 

nezabíjím tím, že jsem?“297 

                                                           

293 MT: s. 42, „Départ sans que je puisse lui conférer un quelconque lieu d'accueil. Comme une 

exclusion autre que la negaion - celle-là même qui exclut la contradiction être-néant - en guise de 

tiers-exclu“ 

294 Na základě spolupat ičnosti bytí a ničeho, nemůže být pobyt jinak než konečně. Nicota se 

odhaluje jako nejvlastnější možnost nemožnosti bytí pobytu, která k bytí pobytu bytostně náleží, 

tzn. jako bytí k smrti. Srov. BČ: s. 2ř6-303; O možnosti vyvozovat z Heideggerovy nicoty 

konečnost bytí pobytu pojednává ve své diplomové práci Ond ej Kvapil: KVAPIL, Ond ej. Smysl 

otázky po smyslu bytí. Praha : Univerzita karlova v Praze, Ústav filosofie a religionistiky, 2005.  
295 MT: s. 80, „Or, un néant tel que celui de la mort, rigoureusement pensé, n'est gros de rien. Il 

est néant absolument indéterminé qui ne fait allusion à aucun être, et non pas chaos aspirant à la 

forme : la mort est mort de quelqu'un et l'avoir-été de quelqu'un n'est pas porté par le mourant 

mais par le survivant.“ 

296 E. Levinas, Notes philosophiques diverses, Liasse C, notes 129 et 130 p. 426, in Levinas 

OEuvres 1: „Toute ma philosophie consiste à substituer au néant, à la négativité, à la néantisation 

– l’apparition d’autrui.“ 
297 EN: s. 190 
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Stejně jako Heidegger tak i Lévinas se pokouší vyhnout p i popisu času 

spojení „čas je“, aby tak nebyl čas bezprost edně kladen jako bytí a obdobně jak 

Heidegger se Lévinas staví proti p ipodobnění času toku či proudu (le flux), v němž 

by mohla vyvstat p edstava o počitatelnosti času jakožto sledu po sobě jdoucích 

teď. Aby čas nebyl pojímán jako proud či jako časová p ímka, jež by mohla být 

mě itelná na jednotlivé úseky, používá Heidegger k vyjád ení času slovo 

„temporalizace“ (Zeitigung), zatímco Lévinas si propůjčuje od Bergsona termín 

„trvání“ (la durée). 298 

 P estože Lévinas oceňuje Hideggera za to, že p ekonal tradici pokoušející se 

myslet čas jakožto proud času, domnívá se nicméně, že ji Heidegger p ekonal 

nedostatečně, neboť u Heideggera zůstal čas nahlížen z horizontu bytí a smrti, 

p esněji byl odvozen z Heideggerova „bytí k smrti“ (Sein-zum-Tode) tedy 

z dialektiky bytí a nicoty. 299  

Lévinas ovšem usiluje o to: „myslet smrt na základě času - a nikoli jako 

Heidegger, čas na základě smrti.“300  I ve své pozdní filosofii je Lévinas stále věrný 

své p edstavě o nekonečném času, ale pokouší se svými jemnými analýzami ještě 

více up esnit, že nekonečným časem nemíní věčný život, ale nekonečno (l’Infini) se 

odehrává vždy ve vztahu k Druhému, jakožto má nekonečná odpovědnost za 

Druhého, jehož nejvyšším p ikázáním je: „Nezabiješ!“.  „Čas by byl myšlen jako 

samotný vztah s Nekonečnem“301, jako stát tvá í v tvá  p ed Druhým – „jako být 

p ed Bohem, jako k samotnému Bohu.“302  

Smrt je tak myšlena na základě času, neboť by se dalo íct, že sám čas je 

Lévinasem chápán jako volání, jež ke mně doléhá z Nekonečna (l’Infini), jež mě 

budí na lůžku bytí svým zneklidňujícím p edvoláním k odpovědnosti. Jakákoli 

zdánlivá časová linearita mého bytí je tímto vpádem nekonečna rozervána. 
                                                           

298 MT: s. 7-8 

299 MT: s. 7-8 
300 MT: s. 122 
301 MT: s. 126-127 
302 MT: s. 26; Srov: „comme-être-devant-Dieu, comme l’à-Dieu même.“ 
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V takovém času bez kontinuity není možné p edjímat vlastní smrt, ale je možné být 

prost ednictvím smrtelnosti Druhého p edvoláván k odpovědnosti. 
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Závěr 

Pokoušeli jsme se nalézt odpověď na otázku, v čem spočívá spor mezi Heideggerem 

a Lévinasem či p esněji ečeno, co vedlo Lévinase opustit Heideggera na jeho 

ontologické cestě smě ující k porozumění bytí a zda Lévinasovo rozhodnutí vydat 

se etickou cestou následující hlas Druhého by mohlo být chápáno jako doplnění 

Heideggerovy ontologie etikou. Celá p edkládaná práce byla nesena úsilím ukázat, 

že Lévinas se nesnaží pouze poukázat na to, co Heidegger opomněl či dostatečně 

netematizoval, tedy etickou sféru člověka, ale že Lévinasovo up ednostnění etické 

otázky p ed ontologickou znamená rozchod se samotným způsobem Heideggerova 

myšlení. 

 Avšak stále je t eba mít na paměti, že takový radikální rozchod by nemohl 

být nikdy umožněn bez p edchozího setkání, které bylo, troufáme se íci, pro 

Lévinase vskutku osudové.  Lévinas sám ostatně v mnohých rozhovorech neustále 

vyjad uje svůj obdiv vůči Heideggerovi a p iznává, že navzdory jeho snaze opustit 

ovzduší Heideggerovy filosofie, „odtud nemůžeme smě ovat k filosofii, kterou 

bychom mohli označit za p ed-heideggerovskou.“303  

 Lévinas nap íklad oceňuje Heideggera za to, že nechal v bytí zaznít jeho 

dění: „Právě s Heideggerem se probudila jeho slovesnost, jeho dějovost, to, co 

znamená, že bytí "se koná". Jako kdyby věci a všechno, co je, "vykonávalo bytí", 

"provozovalo bytí". Této verbální zvučnosti nás p ivykl Heidegger. Dnes už je to 

banální, ale tahle p evýchova našeho sluchu je něco nezapomenutelného!“304 

 Lévinas od Heidegera p ebírá ontologickou diferenci, a stejně jako 

Heidegger hovo í o „es gibt“ jako o bytí, jež je odlišné od jsoucího, a v němž 

zaznívá jeho dění, hovo í zase Lévinas o „il y a“, které je rovněž slovesným 

vyjád ením děním bytí – Lévinas ono dění bude nazývat jako šepot či hučení bytí. 

Avšak jak Heidegger, tak Lévinas se staví proti tomu, aby „il y a“ bylo chápáno 

jako p eklad „es gibt“. A Lévinas na rozdíl od Heideggera zasvětí celou svou 
                                                           

303 EE: s. 17, již citováno 
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filosofii hledáním úniku (l‘évasion) z bytí a snaze sesadit (de-poser) svrchované Já 

z „trůnu“ bytí, aby k němu mohl doléhat hlas ozývající se mimo jeho bytí.  Pokud 

jsou p ístupy obou filosofů natolik odlišné, to znamená, pokud Lévinas pociťuje 

takovou hrůzu z bytí, která ho nutí k neustálé snaze o navázání ne-inter-esovaného 

vztahu s Druhým a Heidegger naopak usiluje o dostání se do blízkosti pravdy bytí, 

pak nutně vyvstává otázka, zda spor mezi Heideggerem a Lévinasem nespočívá 

v jejich odlišném pojímání bytí.  

    Prost ednictvím p edstavení podobných prožitků z naléhání bytí u obou 

filosofů jsme dospěli k závěru, že jejich koncepce bytí, jsou skutečně odlišné. Na 

Haideggera doléhá bytí v naladění úzkosti, kdy se zdá, že vše jsoucí ustupuje do 

pozadí a nezbývá nic než bytí-tu. Tedy prost ednictvím ničeho jakožto 

vymykajícího se jsoucna v celku dospívá Heidegger k bytí-tu a z tohoto důvodu 

hovo í Heidegger o spolupat ičnosti bytí a nicoty. Lévinasova hrůza, kterou 

můžeme prožívat, když se nám nap íklad neda í usnout a tma, která nám nedovoluje 

vnímat nic než jen jakýsi anonymní hukot bez původu, nám zjevuje 

depersonalizované „il y a“, které je naopak bytím bez nicoty.  Onu nemožnost 

spolu-náležení bytí a nicoty Lévinas ukazuje na p íkladu p iložení prázdné škeble 

k uchu, kdy slyšíme jakési šumění, které jako kdyby prostupovalo prázdnem škeble, 

a zdá se, že ono šumění nemůže být ničím pop eno: „prázdno jako kdyby bylo plné, 

ticho jako kdyby zvučelo.“305 Lévinas nechce pop ít možnost nicoty, ale je 

p esvědčen, že nicota k bytí nenáleží. Je-li zde bytí, není zde nicota, a proto je 

nicota pro nás zcela nepoznatelná.  

 Druhým rozdílem, ke kterému jsme dospěli, je protichůdné p esvědčení obou 

filosofů v odpovědi na  otázku, v čem spočívá lidskost člověka. Heidegger na tuto 

otázku, kterou si ostatně sám klade v dopise O Humanismu, odpovídá: „V jeho 

bytnosti.“306 Aby člověk dostál svého lidství, je t eba se stát pastý em bytí, do 

něhož je člověk vždy vržen. Stát se pastý em bytí znamená opatrovat bytí 

v myšlení, které „svoji promluvu p evádí z bytí do eči " jakožto p íst eší 
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eksistence.“307 Podle Lévinase ovšem myšlení pravdy bytí nevyčerpává lidství, ale 

lidství se podle něj odehrává na rovině jinak než být (autrement qu’être), 

v metafyzické touze smě ující k Druhému.  

 Na t etí rozdíl v chápání bytí mezi Heideggerem a Lévinasem upozorňuje 

Fraņoise Dastur ve svém článku Ethics or Ontology? Podle Heideggera nejsme 

sami, p estože není nikdo poblíž, neboť spolubytí je podle něj existenciální 

struktura pobytu. Lévinas je naopak p esvědčen o tom, že jsme ve svém bytí sami, i 

když je Druhý poblíž: „Samota se proto jeví p ímo jako bytostný znak bytí. Sociálno 

leží mimo ontologii“308, píše Lévinas. A z tohoto důvodu nemůžeme podle Lévinase 

prost ednictvím porozumění bytí porozumět Druhému, ani našemu vztahu s ním a 

tedy ani sociálnu, neboť to vše se děje vždy mimo mé bytí, mimo ontologii a opět a 

pouze na rovině autrement qu’être.  

 Na základě všech zmíněných rozdílů v koncepci bytí u Heideggera a 

Lévinase, se zdá být patrné, že jejich pojímání bytí je skutečně odlišné. Heidegger 

z těchto důvodů nemůže rozvíjet svá témata jinak, než neustálým se vztahováním 

k bytí, Lévinas naopak snažící se uniknout anonymnímu bytí, se ve svých analýzách 

vztahuje k Jinému od bytí.  

 Odlišné vztahování se k bytí má i vliv, jak jsme se pokusili ukázat, na jejich 

další rozvíjení témat. V podkapitole Heidegger a otázka etiky se ukázalo, že 

Heidegger chápe etiku jako p evzetí odpovědnosti za své bytí a toho lze podle něj 

dosáhnout jedině porozuměním svému bytí či, jak bude Heidegger íkat ve své 

pozdní filosofii, dostáváním se do blízkosti pravdy bytí.  Jedině pokud člověk bude 

dostávat své lidskosti navrácením se do p íst eší pravdy bytí, může teprve být na 

těchto základech budována nějaká etika. Lévinas spat ující lidství vždy mimo za-

inter-esovanosti do bytí, usiluje o p evzetí odpovědnost nikoli za své bytí, ale za 

Druhého, a tedy chápe etiku pouze ve vztahu k nekonečné jinakosti Druhého, to 

znamená v etické promluvě (le dire) neredukovatelné na ontologické pojmosloví.  

                                                           

307 OH: s. 49 
308 EN: s. 170 



89 

 

 Heidegger p i své analýze vztahu člověka a světa, který se odehrává vždy 

jakožto bytí ve světě, si pokládá otázku, jak se pobyt se světem nejbezprost edněji 

setkává a dospívá k závěru, že svět není jen souhrnem vyskytujících se jsoucen, ale 

že s vyskytujícími jsoucny ve světě se setkáváme primárně v jejich prost edečnosti. 

Svět tak vyvstává jako celek poukazů, který nakonec poukazuje na samotné bytí 

pobytu. Pro Lévinase se však svět neukazuje jako souvislost poukazů, ale jako to v 

čem se „slastně koupáme“, tedy podle Lévinase vše, co ve světě děláme, neodkazuje 

k poslednímu účelu, kterým by bylo naše bytí. Lévinas je p esvědčen, že život se 

neodehrává v neustálém vztahování se ke svému bytí, o něhož mám starost a o 

něhož mi vždy jde. Nikoli zachování života, ale život sám je účelem: To vše není, 

abychom žili. To všechno je život.“309 

 V závěrečné kapitole Čas a smrtelnost lze opět vidět, že i v otázce smrti a 

času se oba filosofové rozchází. Podle Heideggera: „Smrt jako konec pobytu je 

nejvlastnější, bezevztažná, jistá a jako taková neurčitá, nep edstižná možnost 

pobytu.“310 V p edběhové odhodlanosti ke své nejzazší možnosti se poté rozehrává 

celý autentický rozvrh pobytu v čase. Protože je podle Lévinase naše vlastni smrt 

nepoznatelná a jediná možnost jak se se smrtí setkat je smrt Druhého, odmítá 

Lévinas, že by byla smrt bezevztažná. Tím Lévinas nechce íci, že by snad smrt 

mohla být sdílená či zastupitelná, ale právě kvůli tomu, že nemohu Druhého 

zastoupit v jeho umírání, je má odpovědnost za Druhého o to větší. Obdobně i čas 

není u Lévinase záležitostí osamělého bytí, ale odehrává se vždy v transcendentním 

vztahu k Druhému. Druhý zp etrhává kontinuitu mého času ve fenoménech vskutku 

lidských - odpuštění, lásky či plodnosti.  

 V úvodu práce jsme si položili základní otázku: V čem spočívá neshoda mezi 

Heideggerem a Lévinasem a nemohla by být Lévinasova etika jen pouhým 

doplněním Heideggerovy ontologie? Jako možná p íčina nemožnosti uvést v soulad 

obě filosofie se zdá být Heideggerovo a Lévinasovo odlišné pojímání bytí. 

Nechceme tím tvrdit, že odlišné pojímání bytí je jedinou p íčinou rozličného 
                                                           

309 EE: s. 36, již citováno 
310 BČ: s. 2ř5 
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filosofického smě ování, ale p inejmenším jejich nesouladné chápání bytí 

neumožňuje, aby mohly být obě filosofie komplementární, neboť Heidegger vždy 

rozvíjí svá témata na své „ontologické“ cestě k porozumění bytí či k pravdě bytí, 

Lévinasovo filosofické snažení je na druhou stranu poháněno touhou ukázat, že bytí 

nevyčerpává vše, co je lidské, co je život sám, že za horizontem bytí se v nekonečné 

výši vznáší jinakost Jiného, jehož jinakost nemohu sice dosáhnout, ale mohu se jí 

otev ít. 

 Možná trochu p ekvapivě nacházíme na některých místech v Autrement 

qu’être ou au-delà de l’essence náznaky Lévinasova p iznání, že ontologie je 

možná skutečně první filosofií jakožto počátek tematizujícího myšlení (le dit), 

p esto p ed filosofií, p ed ontologií je ještě etická sféra, které by se právě 

filosofie měla zodpovídat a jíž by měla sloužit.311 

 A proto, je-li Heideggerova filosofická otázka par excellence otázkou po 

smyslu či po pravdě bytí, pak podle Lévinase p edchází otázce po bytí otázka: 

„comment l’être se justifie“?312 

  

 

 

 

 

 

                                                           

311 Srov.: AQE:s. 24, s. 37, s. 86,  
312 LEVINAS, Emmanuel. Éthique comme philosophie première. Paris: Éditions Payot & Rivages, 

1998. S. 109. ISBN : 2-7436-0404-2; již citováno. 
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