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Jiné a Druhý
Počátkem 20. století hned několik filosofů a teologů zároveň dospívá k názoru,
že vztah k Druhému tvoří základní souřadnici lidské existence. K nejvýznamnějším zakladatelským dílům tohoto myšlenkového směru se řadí spisy dvou
přátel a spolupracovníků, Franze Rosenzweiga (Hvězda vykoupení, 1921)
a Martina Bubera (Já a Ty, 1923), dále pak souběžně a nezávisle vznikající
Metafyzický deník Gabriela Marcela (psán 1914–1923, vydán 1927).1 Za vyvrcholení celého proudu se obvykle pokládá dílo Emmanuela Lévinase, především jeho „esej o exterioritě“ Totalita a nekonečno (1961). Na částečně sourodý způsob uvažování můžeme ovšem narazit třeba i u některých filosofů analytické tradice (např. u Donalda Davidsona). Jelikož rozbor otázek alterity někdy
míří až k problematizaci samotných kořenů euroamerické kultury (a tedy
i západní filosofie), filosofické zkoumání se zde může opřít i o relevantní, teoreticky položené práce mezikulturní komparatistiky, například o analýzy evropského vnímání jinakosti Nového světa, jako jsou Todorovovo Dobytí Ameriky či Greenblattova Podivuhodná vlastnictví. Pozoruhodné podněty jsou roztroušeny i v nejrůznějších dílech spíše beletrické povahy (kupříkladu v Deníku
Maxe Frische). Vedle uznání svébytnosti Druhého spojuje jmenované autory
odpor k totalizujícím výkladům (srov. Buberův výrok „nemám žádnou nauku,
pouze rozmlouvám“; cit. Wehr 1995, s. 8), obhajoba já jakožto zároveň autonomního a otevřeného (Lévinas: „rozum se nevzdává, a přesto přijímá“; 1997,
s. 36), důraz na životní praxi či etiku a obvykle i na dialogický rozměr řeči.
Druhým míní filosofové dialogu především, ne však vždy výlučně, lidskou osobu. Zde se již jednotlivé koncepce rozcházejí. Radikálně personalistickou povahu má například pojetí Lévinasovo či Davidsonovo (ten ostatně
mluví přímo o „druhé osobě“) – oba vedle osob znají (a ostře od nich odlišují)
víceméně jen předmětný „svět“ či „věci“. Na opačném pólu stojí filosofie Buberova: modality Já–Ty a Já–Ono jsou podle něj postoje, které je možné zaujmout nejen k člověku, ale k jakékoli jsoucnosti. Lévinas kritizuje toto pojetí
jako ryze formalistické, jeho výtce však přiznáme platnost asi jen pro některé
vyhrocené formulace (např. „každá věc na světě se může objevit nějakému já
1

Zárodky tohoto směru uvažování lze ovšem objevit už u německých myslitelů 18. a 19.
století (Hamann, Humboldt, Fichte, Feuerbach); srov. Wehr 1995, s. 5. Tamtéž i často
citovaný úryvek z Jacobiho dopisu (z roku 1775): „Otevřu oči, zaposlouchám se, pohnu
rukou, a v tomtéž okamžiku cítím neoddělitelně: ty a já, já a ty.“ Viz též Poláková, 1995.
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jako jeho ,Ty‘“; Buber 1995, s. 17), které relativizuje i sám Buber. Celkové
vyznění Já a Ty totiž takto arbitrérní není; jádrem Buberovy koncepce vztahovosti je spíše model tří strukturovaných sfér: života s přírodou, s lidmi a
s duchovními jsoucnostmi (s. 80-81). Ovšem „Buberův silný antropologický
zájem“, jak výstižně píše Wehr, „nevrcholí v mezilidské sféře, i když se pro něj
to nejdůležitější odehrává tady“ (Wehr 1995, s. 75). Plným uskutečněním vztahu Já–Ty je totiž až setkání s Bohem, věčným Ty, jež prozařuje i všemi třemi
pozemskými sférami. Ostatně Lévinasovo vlastní pojetí (v interpretaci Tomáše
Tatranského) je srovnatelné (nezačleňuje však přírodní sféru; tu Buber chápe
mnohem citlivěji): „V kontextu Lévinasova díla je do jisté míry lhostejné, je-li
Druhým bližní nebo Bůh, respektive platí, že já nemá žádnou možnost mezi
těmito možnostmi rozhodnout – Lévinas chápe vztah k druhému jako modalitu
vztahu k Bohu“ (Tatranský 2004, s. 27).
Postoj k druhému vždy souvisí se sebepojetím a sebevymezováním subjektu. Renaud Barbaras v této souvislosti upozorňuje na rozporuplnost výrazu
alter ego: „[J]e-li druhý jiný, je nutné ho situovat na stranu světa, a tím tedy
přestává být ego; ale pokud je druhý ego, překrývá se s já a nezahrnuje už
žádnou jinakost“ (Barbaras 1998, s. 5). Pro oblast epistemologie předestírá
možné řešení Davidson: v eseji „Tři druhy poznání“ dosti přesvědčivě vyvozuje, že naše znalosti o myšlenkových pochodech druhých lidí jsou plodem jednoho ze tří samostatných druhů poznání (vedle poznávání sebe sama a poznávání
okolního světa) a že „žádnou ze tří forem poznání není možné redukovat na ty
zbývající“ (Davidson 2004, s. 234). Nelze však přehlédnout, že jádro současné
odborné i společenské diskuse o problému Druhého leží mimo rámec epistemologie a spadá spíše do oblasti etiky a „ekologie“ vztahu k (antropologicky
i kulturně) jinému. Jako nejpalčivější otázky se jeví: představuje jinakost Druhého absolutní hodnotu, které je nutno se podřídit, anebo je přípustné stanovovat meze úcty k Druhému? Je každé zpředmětňující zobrazování Druhého od
podstaty násilím, anebo je z etického hlediska přípustné; či snad lze dokonce
k (mentálním, kulturním, uměleckým) reprezentacím Druhého navázat autentický vztah Já-Ty? Nebo lze zobrazování Druhého ospravedlnit jinak? Hlavním
východiskem při zkoumání těchto otázek pro nás bude Lévinasova Totalita
a nekonečno, patrně nejpropracovanější a nejradikálnější filosofie úcty
k Druhému.2
Touha po Druhém
Zatímco u Bubera se já stává původcem pohybu objektivizace (v modalitě Já–
Ono), u Lévinase je nejen viníkem, ale i obětí. Na pouhého zpředmětněného
2

Čísla stránek bez dalších údajů odkazují na toto dílo.
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„nositele sil“ je redukuje působení totality, vůdčího principu dějin, politiky,
války i západní filosofické tradice (1997, s. 10). Dopad totalizace je však omezen: lidský subjekt se mu vzpírá díky rozměru interiority, vnitřního života (s.
42). Interioritou ovšem Lévinas nemíní (pouze) niternost psychickou, nýbrž
celou sféru každodennosti („ekonomické existence“): „myslet, jíst, spát, číst,
pracovat, vyhřívat se na slunci“ (s. 94). V citlivém rozboru této roviny3 Lévinas
(proti marxismu a existencialismu) ukazuje, že lidská odkázanost na životní
obsahy získávané zvnějšku je ve skutečnosti závislostí šťastnou (s. 96). Vstřebávání těchto „živin“ totiž není čistě instrumentálním odstraňováním niterného nedostatku (jakýmsi dočerpáváním pohonných látek), ale smyslovým potěšením, egoistickou slastí: „Štěstí není učiněno z nepřítomnosti potřeb, ... nýbrž
je to uspokojení všech potřeb“ (s. 97).
Na této rovině však Lévinas nenachází „ani tajemství, ani opravdovou
cizost“ (s. 126). Slastné požívání, ale také vlastnění a dokonce i práce jsou pro
něj dostředným zvnitřňováním, zestejňováním, ba vykořisťováním jiného. Subjekt se ovšem upíná i opačným směrem. Tímto pohybem „z nějakého ,doma‘ ...
k nějakému tam“ (s. 19) je metafyzická Touha, touha po úplně jiném. Tu Lévinas ostře odlišuje od potřeby, nostalgie či platónského rozpomínání: touhu
nepodněcuje žádná nouze či ztráta (je to „neštěstí šťastného, přepychová potřeba“; s. 47), a proto ji nelze nikterak uspokojit: „vytoužené ji nenaplňuje, nýbrž
prohlubuje“ (s. 20). Lévinasova podmíněná „obrana subjektivity“ tak neulpívá
v poloze „čistě egoistického protestu proti totalitě“ (s. 13), ale je odvozena od
otevřenosti já vůči Druhému: „Subjekt je hostitel“ (s. 267).
Nebývá plodné fundamentálně zpochybňovat koncepty, které mají
v daném systému axiomatickou platnost. U lévinasovské touhy po zcela jiném
proto snad bude relevantnější poukázat na odlišná stanoviska vždy u jedné ze
složek: lze totiž uvažovat jednak o odlišných směřováních takovéto bytostné
lidské touhy, jednak o odlišných postojích k absolutně jinému.
Jistou oporu mohou filosofickému uvažování poskytnout významy navrstvené v kultuře. Kupříkladu obsahem západních náboženských a literárních
topoi blaženosti (nebeský Jeruzalém, locus amoenus) nebývá ani tak Jiné, jako
Stejné dovedené k dokonalosti, nebo snad spíše Stejné promísené s Jiným. Obdobný náhled vyslovuje kupříkladu Zdeněk Neubauer v úvahách o „cestách na
zkušenou“ (Neubauer 1990) anebo G. K. Chesterton v bajce o „anglickém mořeplavci, který ... objeví Anglii v domnění, že jde o nový ostrov v jižních mořích. ... Jeho omyl byl vlastně velmi záviděníhodný ... Neboť co může být krásnějšího než v několika minutách současně prožít fascinující hrůzu výpravy do
3

V celkovém rozvrhu Lévinasova myšlení jí ještě předchází vynoření subjektu z proudu
anonymního bytí (il y a), o němž psal zejména v knize Od existence k existujícímu (1947).
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neznámé země a pocit hlubokého bezpečí při návratu domů? ... Právě tohle je,
alespoň podle mého mínění, hlavní problém filosofů ... Jak lze docílit, abychom
nad světem žasli a přitom se v něm cítili doma?“ (Chesterton 2000, s. 5–6).4
Naopak reakcí na absolutně jiné nemusí být jen touha, nýbrž například
i odpor, ottovská směs bázně a fascinace, či – jak ukazuje Stephen Greenblatt –
údiv. Zážitek jiného lze potom začlenit do celku zkušenosti dvěma způsoby.
Prvním (který Greenblatt exemplifikuje na Kolumbovi a conquistadorech) je
přejmenování a přivlastnění; to odpovídá lévinasovské totalizaci či buberovské modalitě Já–Ono: „[N]a okamžik vidíte, jak vás jiné ohromí, nicméně hned
nato z jiného uděláte cizí objekt, věc, kterou můžete po libosti zničit či ovládnout“ (Greenblatt 2004, s. 162). Druhá cesta – a zde se již dostáváme za rámec
Lévinasovy filosofie – směřuje „k vyjadřování skrytých spojení mezi radikálně
protikladnými způsoby existence“ (jako příklady zde slouží Hérodotos
a vypravěč středověkého cestopisu tzv. Mandevilla). Výsledné sebepoznání
„je zároveň jistým druhem sebeodcizení: já jsem jiné a jiné je já“ (Greenblatt
2004, s. 162). I v tomto pojetí je tedy jinakost Druhého vposledku relativizována. Také Renaud Barbaras dospívá k závěru, že „druhý není pouze Jiný“, ale
také „ten, který se mi podobá, s nímž udržuji vztah důvěrné známosti“ (Barbaras 1998, s. 43).
Formální strukturou Touhy je podle Lévinase (reinterpretovaná) karteziánská idea nekonečna, tento pojem je ovšem antropologizován jen částečně. Je
sice pravda, že lévinasovský Druhý není jen můj pán a učitel, nýbrž i „cizinec,
vdova a sirotek, vůči nimž mám povinnost“ (s. 191), nicméně i tak je to „nakonec spíš Bůh než druhý“ (Barbaras 1998, s. 43), nikoli sice ve smyslu aletickém
(neboť vždy existuje radikální možnost vraždy), ale ve smyslu axiologickém
(jeho absolutní jinakost je absolutní hodnotou) a deontickém: tvář Druhého se
pro mě stává mravním imperativem, ať už velitelským či prosebným.
Barbaras tedy Lévinasově filosofii oprávněně vytýká přehlížení zkušenosti s Druhým: jinakost Druhého se zde „vstřebává v absolutní jinakosti, kde
se specifičnost její zkušenosti nakonec ztrácí“ (Barbaras 1998, s. 43). Také
„idea nekonečna“ jakožto antropologická konstanta působí v rámci filosofie
Druhého nepatřičně: v jakém smyslu by všem lidem mohla být společná otevřenost vůči druhému člověku jakožto zcela jinému? Samotný pohled na sub4

Lévinas proti „řeckému“ (a tedy – v jeho chápání – „západnímu“) vyprávění o Odysseově
návratu domů staví biblický příběh „o Abrahamovi (ale i o Mojžíšovi), který navždy
opouští svou rodnou zemi, aby se vydal na neznámé místo, které mu určil Bůh“ (cit.
Tatranský 2004, s. 13). Jako ve všech pokusech vést ostrý řez mezi „Athénami“ a „Jeruzalémem“ se zde leccos opomíjí: Hospodinův příkaz vydat se na cestu se vždy pojí se
zcela konkrétním příslibem, často i v rámci jediné řeči (viz např. Gn 12, 1–3); a přislíbené
předjímá budoucí zkušenost, jež proto nemůže nikdy být zkušeností zcela jiného.
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jektivitu jakožto „pohostinné přijímání druhého“ (s. 14) je bezesporu plodný,
avšak (empiricky vzato) ony oblasti interiority, ve kterých se subjekt otevírá
Druhému, mohou koneckonců být strukturovány velmi různorodě (v závislosti
na psychologických, biografických, sociálních, kulturních a dalších danostech).
Snaha postulovat obecnou strukturu touhy po Druhém se tak jeví jako málo
smysluplná, ba totalizující.
Obrazy, díla, řeč
Je-li Druhý chápán jako naprosto jiný, může být každá snaha o jeho zpodobení
odsouzena jako pošetilost či násilí. Buber v tomto ohledu kolísá: povětšinou
se přiklání k takovémuto exkluzivnímu pojetí („Vztah k ,Ty‘ je bezprostřední.
Mezi ,Já‘ a ,Ty‘ není žádná soustava pojmů, žádné předchozí vědění a žádná
představivost ...“; Buber 1995, s. 13), jindy však chápe vztah k Ty spíše inkluzivně a začleňuje do něj i zvěcňující poznatky a představy o Ty: „Neexistuje
nic, od čeho bych musel odhlédnout, abych viděl, a žádné vědění, na které
bych musel zapomenout“ (Buber 1995, s. 10). Smysl tohoto těkání patrně kotví
přímo v podstatě jeho koncepce, jež vykresluje lidskou existenci jako ustavičný kyvadlovitý pohyb mezi životem ve světě předmětností (Já–Ono) a ve světě
bytostných vztahů (Já–Ty).
Naproti tomu Lévinas se jednoznačně přiklání k exkluzivnímu pojetí:
tvář Druhého podle něj „prořezává všechnu názornou danost“ (s. 50), při setkání s ní je člověk „vytržen z dějin“ (s. 37) i z jakéhokoli jiného reálného rámce
(„Tvář je význam, a to význam bez kontextu“; Lévinas 1994, s. 178). Tvář se
ukazuje jako exteriorní jsoucí, jež předchází před bytím (s. 36). Pojetí jsoucího
jakožto toho, k čemu si musíme teprve proklestit cestu skrze názornou danost,
by mohlo působit jako prapodivné a neopodstatněné. Je si však třeba uvědomit, že onou daností zde není míněna ani tak smyslová zkušenost sama jako její
zobecňující myšlenkové uchopení („jsoucí proráží všemi obaly a obecnostmi
bytí“; s. 36). Přesněji: podle Lévinase jsou empirie, její tematizace a její konceptualizace neoddělitelné. Společným rysem všech těchto momentů je jejich
uvěznění v interioritě: obrazy Druhého jsou podle Lévinase „vždy imanentní
v mém myšlení, jako kdyby pocházely ze mne“ (s. 265).5
Lévinasovská cesta k Druhému tedy vede mimo zkušenost všednodenní
i historickou, mimo její reprezentaci, mimo teoretickou reflexi i mimo mystické vhroužení. Oproti Buberovi, jenž povahu vztahu Já–Ty vymezuje především per negationem a per analogiam, však Lévinas postuluje a analyzuje, jakým konkrétním způsobem se setkání s Druhým má odehrávat. Tímto privile5

Buber vyjadřuje podobné mínění: Ten, kdo svět zakouší v modalitě Já–Ono, se jej neúčastní,
jelikož „zkušenost je ,v něm‘, a ne mezi ním a světem“ (1995, s. 8).
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govaným modem existence, epifanií tváře, je u něj „výraz“, řeč. Východiskem
je zde primát slyšeného před viditelným a hmatatelným; pravdy se nedobíráme
kontemplativním nazřením či pragmatickým uchopováním, nýbrž rozmluvou
s Druhým: „Slovo uniká vidění, protože mluvící neposkytuje o sobě jen obrazy, ale je osobně přítomen ve svém slovu a absolutně vnější vůči každému
obrazu, který po sobě zanechal“ (s. 264).
Určujícím rysem lévinasovského pojetí řeči je důraz na její jednoznačnost: Druhý je při rozmluvě neustále „ku pomoci znaku, který vysílá“,
a odstraňuje všechny případné ambivalence (s. 75), „ustavičně ruší víceznačnost svého vlastního obrazu, svých verbálních znaků“ (s. 180). Důvody, kterými Lévinas podepírá údajnou výlučnost řeči mezi ostatními projevy já (srov. s.
265), ovšem nepůsobí příliš přesvědčivě. Hovoří-li o „hluboké propasti“ mezi
(osobním a nezcizitelným) řečovým „výrazem“ a lidskými „díly“ (jež ihned po
vytvoření upadají do anonymnosti, stávají se zpeněžitelnými a zcizitelnými),
jedná se o dosti hrubé zjednodušení, jež některé jevy klasifikuje neuspokojivě
(např. umělecká díla6 ) a jiné opomíjí (např. smysluplné jednání jakožto projev
já nebo Druhého). Stejně tak by bylo možné tvrdit, že zcizována je naopak řeč:
zatímco svým materiálním výtvorům mohu svobodně vtisknout čistě soukromý smysl, moje řeč (opomineme-li soukromé jazyky) je v okamžiku artikulace
lapena do sítě preexistujícího sémiotického systému.
Účelově působí třeba i jednostrannost, s níž Lévinas klade obchod víceméně naroveň s krádeží („jiní se mohou zmocnit díla, odcizit je, získat je, koupit, uzmout“; s. 204). Kupříkladu Gadamer zastává proti tomu názor, že i při
obchodním či politickém vyjednávání (Verhandlungsgespräch) si rozhovor
zachovává svou svébytnou funkci: „Aby byl člověk schopen rozhovoru, musí
umět naslouchat. Setkání s druhým jej vyzdvihuje z vlastní ohraničenosti i tehdy,
když jde jen o dolary či o mocenské zájmy“ (Gadamer 1993, s. 213). A Stephen
Greenblatt ukazuje (na příkladu expedice anglického kupce Johna Guye na
Newfoundlandu roku 1612), že navázání směnného obchodu mezi příslušníky
dvou cizích národů vyžaduje značnou interpretační citlivost, vůli k porozumění
a vzájemnou důvěru (Greenblatt 2004, s. 123–125).7
Lévinas připouští, že jeho pojetí jazyka se míjí s povahou většiny reálných rozhovorů, toto zjištění však opět vyhrocuje do zjednodušujícího protikladu: běžná rozmluva se má vyznačovat snahou „přelstít bližního“ pomocí
Spadají slovesná umělecká díla do kategorie „výraz“, kdežto neslovesná do kategorie
„lidské dílo“?
7
Zpráva o této expedici je dokonce „jediným záznamem přátelských vztahů mezi Angličany
a Beothuky“ (Greenblatt 2004, s. 209). Greenblatt poznamenává, že „jakýmsi utopickým
modelem“ tohoto typu směny je už Hérodotovo líčení obchodních styků mezi Kartágiňany
a západoafrickými domorodci – „bez osobního kontaktu, bez prostředníků, bez nutnosti
učit se jazyk“.
6
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„propagandy, lichocení, diplomacie atd.“, kdežto filosofická rozprava usiluje o
překročení takovéto sofistiky, chce druhého „nechat být“ (s. 54–55). Prosvítá
zde nedůvěřivý pohled na pospolitou každodennost, který je pro Lévinasovo
myšlení charakteristický (navzdory proklamovanému primátu jsoucího před
bytím a důrazu na sociální rozměr existence). Zkoumáním cílů, kterých se může
mluvčí snažit u adresáta dosáhnout, se zabývá významný proud současné jazykovědy (navazující na Austinovu a Searlovu teorii řečového jednání). Typologie těchto (ilokučních či komunikačních) funkcí je ve skutečnosti mnohem
pestřejší, než by Lévinasův nástin mohl naznačovat, a i z jejich zběžného, výběrového výčtu (srov. např. Grepl a Karlík 1998, s. 421nn.) je patrné, že pokládat veškeré řečové působení na druhého za „lest, zmocňování a vykořisťování“
(srov. s. 56) není opodstatněné.
Lévinasův model komunikace odpovídá tradiční bühlerovské triádě
mluvčí–adresát–předmět: „Verbální znak je tam, kde někdo označuje něco někomu jinému“ (s. 178). V tomto vymezení nápadně chybí výraz „nějak“, tj.
ohled na konkrétní podobu sdělení, konceptualizovaný například v jakobsonovské poetické funkci. Toto opomenutí je úmyslné; Lévinas možnost opojení
samotným jazykem připouští, avšak výslovně ji odmítá: „Proti básnické aktivitě, v níž bez našeho vědomí vzcházejí vlivy z této aktivity samé, která je vědomá, aby ji objaly a kolébaly jako rytmus, a kde je činnost nesena právě tím
dílem, které podnítila ..., stojí řeč, jež v každém okamžiku ruší kouzlo rytmu ....
Rozhovor je ... próza“ (s. 179).8 Úkolem lévinasovského slova je rušit „anarchická kouzla faktů“ (s. 83), „odčarovat ... dvojznačnost světa“ (s. 82).9 Tomu
pak odpovídá i strohý ráz jeho filosofie, ona „přísná vážnost dobroty“ (s. 176),
překonávající „úsměv skeptika a jeho mlčení“ (s. 177). Lévinas sice uznává
„hraní neboli slast ze života“ (s. 115) na rovině interiority, avšak ve vztahu
k Druhému pro ludičnost nenachází místo; smích mu zde vždy splývá
s výsměchem.10
Toto užití výrazu próza mimochodem není příliš precizní ani jednoznačné. Martin Pokorný
upozorňuje na to, že je neúnosné „[m]ást jediným označením běžný dorozumívací jazyk
s těmi slovesnými díly, která nemají metrickou formu“, i na to, že „běžný jazyk mnohem
snadněji asimiluje prvky poetické než architekturu prózy“ (Pokorný 2002, s. 12).
9
Odlišně vyznívají pasáže popisující odcizování věcí jejich označováním; zde má Lévinas
vcelku blízko ke Šklovského teorii ozvláštnění: „Označuji-li nějakou věc, označuji ji
druhému. ... Používání znaku ... umožňuje, aby bylo možné věci nabízet, aby se odpoutaly
od mého používání, odcizily se a staly se vnějšími“ (s. 185).
10
Naproti tomu např. Gadamer, jenž v rozhovoru též spatřuje privilegovanou formu bytí
s Druhým, připisuje srovnatelnou roli i smíchu: „Jedině v rozhovoru (a ve společném
smíchu, který je jakoby bezeslovně vzcházejícím porozuměním) mohou přátelé nalézt
jeden druhého a vybudovat onen druh pospolitosti, v němž každý zůstává pro druhého
stejný, zatímco oba nacházejí druhého a v druhém sebe sama“ (Gadamer 1993, s. 211).
8
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Z literárněvědných teorií posledních desetiletí harmonují s lévinasovskou představou absolutně kontrolovaného významu ony izolované hlasy, které „[v]ůči údajné bezbřehosti interpretačních aktivit“ nabízejí „jako lék ... oživení a dopracování konceptu autorského záměru jako stěžejního interpretačního kritéria, od něhož vede cesta k objektivní interpretaci“ (Bílek 2003, s. 75).
Lévinas dokonce konstruuje tvář jakožto jakéhosi metaautora, jenž „skrze každou [národní] literaturu hovoří – nebo koktá, hledá svou soudržnost nebo se
brání vlastní karikatuře“ (Lévinas 1994, s. 188). Potenciální problematičnost
takovýchto přístupů postihuje například Miroslav Červenka: důraz na „význam intendovaný osobním autorem“ často vede k bagatelizaci významotvorné aktivity „hry tvarů“, opomíjí „intervence neplánovaného, předem neznámého významu“; ten je třeba v lyrice nesen „právě tak veršovými útvary jako
kompozicí, metaforikou, nepředurčenou volbou všech možných stylistických
prostředků s vědomím jejich literární nebo neliterární provenience, jež je zatěžuje nejrůznějšími konotacemi, jakož i záměrnou nebo nezáměrnou volbou
těžko předem projektovaných důsledků interakcí mezi všemi těmito složkami“
(Červenka 2003, s. 62–63).
Lévinasovo pojetí řeči navíc odpovídá jen dosti úzké typologické výseči literárních děl (byť např. v sérii rozhovorů Etika a nekonečno připisuje na
obecné rovině literatuře zásadní význam). Vezmeme-li na pomoc podnětný pokus
Vladimíra Svatoně o typologické „rozčlenění evropského umění novověku“,
je patrné, že Lévinasova koncepce může odpovídat přinejlepším jedné ze tří
linií: klasické/akademické, jež se vyznačuje „zřetelným rozvržením tvaru, ostrou konturou, střídmým výběrem detailů a ... jednoznačným vztahem mezi tvarem a významem, dokonce jistou alegoričností“. S linií plebejskou/naturalistickou („překypující masivním líčením lidské tělesnosti, detailů všedního života“, a to v podobě „nekončící[ho] vršení příběhů ..., v němž zaniká i jasný smysl představovaného světa“) se Lévinas míjí a linie ironická/manýristická je přímo
ztělesněním všeho, proti čemu protestuje: potenciální významy jsou v takovýchto
dílech „podrobně pitván[y], ale vzápětí zase zpochybňován[y], autorská pozice je
důmyslně maskována, dílo je plno citátů, narážek, hádanek a dvojsmyslů a nakonec
zůstává neuzavřené a fragmentární“ (Svatoň 2002, s. 161–162).
Mnohé z těchto vývodů neplatí jen pro literaturu v užším smyslu. Za
posledních několik desetiletí výzkumy nejenže potvrdily platnost Jakobsonových poznámek o tom, že se poetická funkce uplatňuje i v nebeletrických jazykových projevech, ale dokonce ukázaly, že zde nepůsobí vždy jen jako „podřízená, přídatná složka“ (Jakobson 1995, s. 81). Kvaziliterární prostředky (snaha
vyvolat napětí, péče o jazykové ztvárnění) výrazně pronikají kupříkladu do
určitých typů každodenních vyprávění (Gülich 1980, s. 372).
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Lévinas se vymezuje vůči heideggerovskému etymologizování nesenému představou o inherentní moudrosti jazyka (Lévinas 1994, s. 165), sám se
ovšem vydává vstříc opačnému extrému. Jeho asketické snění o bezvýhradném
podřízení řeči mluvčímu a o „původní jednoznačnost[i] výrazu“ (s. 179) vyznívá až v duchu utopických představ o „dokonalém jazyce“ zbaveném metafor,
dvojsmyslů, nejasností i přeřeknutí. A především: není zřejmé, jak lze sloučit
inteligibilitu a jednoznačnost, kterou připisuje sebevyjadřujícím slovům Druhého, s jeho absolutní jinakostí.11 Jistě by bylo možné postulovat, že inteligibilitu a jednoznačnost dodává jinakosti Druhého až proces artikulace, to by
však znamenalo, že řeč na cestě od interiority Druhého k vnějšímu „výrazu“
prochází jakousi epistemickou, ne-li ontologickou transformací. Tím by se
ovšem vytratila přímá kontrola mluvčího nad vyslovovaným, na které Lévinasovi tolik záleží. Důrazem na absolutní jinakost Druhého tak Lévinas podkopává vlastní pojetí rozmluvy.
K etice povrchovosti
Podle Bubera i Lévinase je možné Druhého buď zneužívat jako instrument,
anebo s ním vstoupit v autentický vztah.12 Ten nese zřetelné znaky výlučnosti;
pokusy obou filosofů dospět jakýmsi znásobením zkušenosti s takto chápaným Druhým až k modelu lidské pospolitosti nevyznívají nikterak přesvědčivě. Takové pojetí se ovšem míjí se sociální skutečností. Běžné mezilidské styky nejsou založeny ani na výsostném vztahu, ani na zvěcňování a vykořisťování
ostatních. Lévinasovskou bezpodmínečnou úctu k Druhému, jež dle některých
vyhrocených formulací má vést až k úplnému sebepotlačení pod tíhou absolutní zodpovědnosti, lze zajisté přijímat jako ideální imperativ, který i díky své
nedosažitelnosti nepřestane orientovat a inspirovat lidské jednání. Na druhé
straně však tento nárok vyvolává značné etické i hermeneutické pochybnosti.
Obrat k Druhému totiž podle Lévinase předpokládá odvrat od zakoušené ambiguity jevového světa (ten mu připomíná potměšilou hru jakéhosi zlovolného
démona, s. 74–76) i od interiorizovaných reprezentací a konceptualizací, tj. od
Srv. Davidsonův vývod: „Podmínkou toho, aby se někdo stal mluvčím, je existence
druhých, kteří jsou mu dostatečně podobní“ (Davidson 2004, s. 142).
12
Nechávám zde stranou jak rozdíly mezi buberovskou reciprocitou a lévinasovskou
asymetričností vztahu, tak kupříkladu Lévinasův pohled na ženství. Ten sice do jisté míry
rozrůzňuje rigiditu jeho ústřední koncepce (např. i v pojetí řeči: srov. poznámky o dvojznačnosti ženství, s. 235), zároveň je však natolik poplatný tradičním patriarchálním
představám, že vyvstává otázka po jeho životnosti (byť Derrida nadhazuje, že Totalitu
a nekonečno lze z určitého hlediska číst téměř jako „feministický manifest“; srov. Tatranský
2004, s. 86). Rozpačitě vyznívá i reinterpretace, kterou Lévinas nastiňuje na sklonku
života v jednom z rozhovorů pro Radio France: trochu v duchu populární psychologie tu
hovoří o tom, že inkriminované pasáže jeho děl by se daly chápat i tak, „že podílet se na
mužskosti a ženskosti je vlastní každé lidské bytosti“ (Lévinas 1994, s. 173).
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vlastního předporozumění. Není však tento útěk vstříc chiméře jednoznačného
vnějšího významu vlastně projekcí principu totality do Druhého?
Co tedy ve světle těchto výhrad mohou naznačit aporie lévinasovského
chápání řeči? Nezjevuje-li se mi tvář Druhého ze své hloubi ani v (údajně
privilegované) rozmluvě, nejspíš nezbývá než nahlížet i na roli mluvčího jen
jako na jednu z masek Druhého, oproti lévinasovskému pojetí ji tedy subsumovat pod obrazy, které si o Druhém vytvářím. Avšak před tímto náhledem nemusí
filosofie dialogu kapitulovat. Vždyť radikální povrchovost mé zkušenosti
s Druhým nikterak nevylučuje existenci rozměru niternosti; jako iluzorní se
jeví pouze možnost přímého setkání se zjevením (či – řečeno s pozdním Lévinasem – se „stopou“) interiority Druhého.
Je příznačné, že Lévinas momenty, které zde nazýváme niterností
a povrchovostí, v mnohých formulacích směšuje. Je to patrné kupříkladu v jeho
rozboru zcizitelnosti děl: „Dílo se nebrání proti ... Sinngebung druhého a vůle,
která jej vytvořila, se ... vydává záměrům cizí vůle a nechává se přivlastňovat“
(s. 203). Nejednalo by se přece o přivlastnění vůle, nýbrž pouze díla či jeho
smyslu (nebo nanejvýš výrobcova záměru). Není totiž vůbec jasné, proč by
z faktu zcizitelnosti děl mělo vyplývat, že i samotná vůle „nabývá smyslu pro
druhého tak, jako by byla věcí“ (s. 204). Kořen tohoto rozporu lze snad spatřovat v Lévinasově mravním rigorismu, jeho sklonu zaujmout vždy nejstriktnější
z možných stanovisek: je zakázáno myslet Druhého jinak než jako absolutně
odděleného; zároveň je však zapovězeno byť letmo manipulovat s jeho vnějšími projevy a maskami, jako by pouhý nepřímý dotyk mohl znásilnit jeho interioritu.
Naopak důsledné rozlišování obou rozměrů lze vyčíst z oddílu „Neučiníš sobě obrazu“ v Deníku Maxe Frische. V základní argumentační linii se zde
setkáváme s hutnou formulací filosofie Druhého včetně zákazu reprezentace:
láska „osvobozuje“ milovaného člověka „z jakéhokoli zpodobení“ (Frisch 1995,
s. 26): milující vnímá milovaného jako nevyčerpatelné tajemství, ochotně se
otvírá všem jeho proměnám, a proto jen stěží dokáže říci, jaký milovaný ve
skutečnosti je. Až když láska pohasíná, vytváříme si o člověku ustrnulý obraz,
a tak jej znesvobodňujeme, neboť ho nutíme, aby se s tímto obrazem vyrovnal,
ať už jeho přijetím či odmítnutím (Frisch 1995, s. 25–27). Do této přímočaré
antropologické reinterpretace biblického přikázání však Frisch vsunuje pozoruhodný exkurz: „Poslechněme si jen básníky, když milují: tápají po příměrech, jako by byli opilí, sahají po všech věcech ve vesmíru, po květinách, a po
zvířatech, po mracích, hvězdách, mořích, proč? Tak jako vesmír, jako božská
nevyčerpatelná rozprostraněnost, nekonečná, plná všeho možného, plná tajemství, tak nepochopitelný je člověk, kterého milujeme“ (Frisch 1995, s. 26).
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Vztah k Druhému se tak štěpí do dvou modalit, které se sice samozřejmě
mohou navzájem ovlivňovat, avšak neexistují mezi nimi žádné nutné vztahy.13
Zákaz zpodobování Druhého platí pouze na rovině niterného vztahu; v modu
povrchovosti naopak smím Druhého přirovnávat k čemukoli (v duchu augustinovského „miluj, a dělej, co chceš“). Potom by ovšem platilo, že smím povrch
Druhého svobodně využít i jako projekční plátno pro svůj stín, pro své touhy či
pro své identifikační vzorce; jeho gesto, slovo, podobu smím pro sebe pochopit
jako znamení či varování a připisovat jim zcela jiný význam, než jim přísluší
v celku života Druhého; a mohu se dokonce jeho maskám třeba i smát. Neboť
uznávám-li nejen nároky nitra Druhého, ale i to, že se s ním nemohu setkat
v žádné epifanii, potom nemůže žádné mé zpodobení Druhého být násilím
a zkreslením, protože neexistuje nic, co bych mohl zkreslit.
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Justifiability of Images of the Other
The present paper surveys some aspects of 20th-century philosophy of the Other, focusing
chiefly on Emmanuel Lévinas’ Totality and Infinity. Critical attention is given, in particular,
to the questionable concept of “the desire for the absolutely Different” which supposedly
underlies the movement of the subject towards the Other, as well as to the apories of
Lévinas’ extremely austere view of language. In the concluding part of the essay (“Towards
an Ethics of Externality”), the author outlines a possible apologia of representations of the
Other.
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