DOPISYOLZE VÁCLAV HAVEL

VYDÁNO BEZ SOUHLASU AUTORŮ V NAKLADATELSTVÍ RUINY
NÁKLAD 100 VÝTISKŮ
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Úvodní poznámka
Cyklus šestnácti dopisů Václava Havla z věznice Plzeň - Bory z léta 1982 obsahuje úvahy o lidském bytí, smyslu a
odpovědnosti, která, jak^autor sám uvádí, se snaží být
’’dramaticky.. .komponovaným celkem, působícím současně svým
významem i ,svou expresivitou”. Dopisy předpokládající souV\slévčtení, jako b^ šlo o jedinou delší úvahu na šestnáct
pokračování. Jako součást homogennějšího a konciznějšího
celku°jsou zde znovu promyšlena i mnohá témata z dřívějších
dopisů (Dopisy Olze, díl I. , jejichž součástí jsou též tvz.
"Heřmanické úvahy”).
4
Předpokládaný soubor obsahuje pouze úvahové části zmíně
ných šestnácti dopisů (dopisy č. 129-1441 datované 22.května
až 4»září 1982). Tyto úvahy jsou v dopisech výrazně odděleny
a tvoří jejich podstatnou část. Zde jsou přepsány v nezkráce
né podobě.
Genezi těchto úvah cyklu přiblíží dva úryvky z dopisu,
který jim bezprostředně předcházel (dopis č.128 z 15.května
1982): ”Měl jsem plodný týden: Levinasův text, který mi Ivan
opsal, mi nebývalé rozvířil myšlenky,které se však po dvou
až třech dnech začaly pozvolna seřazovat a propojovat, až z
toho vznikl^poměrně přesný obraz dalšího cyklu úvahových do
pisů a velká chutes ním začít. Různé věci, které jsem měl
všelijak popletené a o nichž jsem psal pokaždé něco jiného,
se mi v hlavě poněkud ujasnily; mezery ve vývodech a různé
skoky v souvislostech vymizely a nastal ten správný okamžik,
kdy člověk zaujat tím, co chce říci teň, by nejradši zničil
všechno, co řekl až dosud (což za dané situace bohužel nejde).
Žehlení prostěradel není naštěstí intelektuálně příliš nároč
ná činnost, t akže mi umožňuje nerušeně při tom uvažovat o
‘svých věcech ('učím se totiž zvolna uvažovat $ez pera a papí
ru).
.... A ještě něccr: nejen, že leccos z toho, co budu prát
bude viditelně ovlivněno' tím úryvkem z Levinase (občas to
bude něco jako laický komentář k němu), ale vůbec to.celé,
jakkoli to bude do sebe zapadat - a možná právě proto - ,
nebude asi nikterak originální. Jak se mi to tak v hlavě se
řazovalo, měl jsem totiž neodbytný dojem, že jsem to všechno
už někde četl. Tentokrát mi to ale vůbec nevadí: néaspiruji
na originalitu, chci si prostě znovu a lépe pro sebe ujasnit
některé věci - a jestliže si je tak už dávno ujasnili jiní,
tím lépe: bude mi to potvrzením, že nejsem na scestí. Pokud
naopak do novech omylů, schémat a baneftLit, rovněž se’nic 1
nestane: aspoň budu mít zase příště co m^nit, opravovat a-vy
lepšovat. Člověk prozírá celý život, což znamená totéž,- že
.celý život je vedle jak ta jedle. Nebýt tomu ták, byl by ži
vot dost velká nuda”.
<

+) Emanuel Levines: Bez identity (výňatek z knihy Humanisme de
l´sutre homme, Montpellier 1972) - pozn. red.
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22.května 1982 (129)

Zrození z mateřského^1ůna jako chvíle, kdy se člověk vy~
dává na svou životní pout, zobrazuje výstižně výchozí stav
lidství: stav oddělení. Odpoutání. Odtržení. Odpadnutí. Vy “
dělení lidského rodu z živočišné říše;, vznik živé buňky v
mrtvém oceánu; osamostatnění planety, kterou obydlí jednou
člověk - v tom všem lze číst^historii nebo prehistorii tohoto
stále přítomného a znepřítomňovanného stavu oddělení. IVyšlenka, že lidský duch a rozum se konstituují jakoby utržením
čehosi ze skrytého ducha a rozumu bytí a že zrod lidské sub
jektivity je de facto vystoupením z integrity bytí a spon
tánní participace na. ní, se nám vždy znovu v nějaké podobě
vrací na mysl a rozhodně přinejmenším zrcadlí "oddělení”
člověka jako určitou základní zkušenost se sebou samým a se
svým pobytem na světě. Lidstvím vzniká ovšem něco bytostně
nového a na nic jiného vposledku nepřevoditelného, něco, co
soče je, co ale už není spontánně v "bytí vůbec"; něco, co je,
ale jaksi "jinak” proti všem a proti sobě samému. Bytí kla
doucí si bytí jako otázku, bytí v otázce, bytí mimo bytí,
bytí postavené tyáří v tvář sobě samému. Vzniká zázrak sub
jektu. Tajemství já. Vědomí sebe sama. Vědomí světa. Záhada
svobody a odpovědnosti. Člověk, tázající se, kým a odkud kam
jde. Člověk jako ten, kdo je a zároveň víc, že je, aniž při
tom ovšem své bytí plně chápe a aniž ho na druhé straně ne
může nechtít chápat, bubjekt jako ohnisko proměny bytí ve
svět, za nějž se mu - jen jemu - bytí skrývá, aby ho řečí
světa zároveň volalo ke svému hledání; subjekt'jako ohnisko
tohoto hledání. Člověk jako bytí, vypadlé z bytí a proto se
k němu trvale vzpínající; jako to jediné, čemu se bytí otev
řelo jako otázka, jako tajemství a jako smysl.
Zdá se mi, že myšlenka oddělení jako výchozího stavu
lidství umožňuje určitou orientaci při zkoumání jeviště, na
němž se ustavuje lidská existence a odvíjí její drama.
Oddělením totiž vzniká hluboce rozporná situace: člověk
není tím, do čeho se vydal, respektive tím, jako co to, co
čeho se vydal, zakouší: tento terém — svět — je mu sizinou’
na každém kroku naráží na svou "jinakost” v něm a jeho jina
kost vzhledem k sobě;, tento terén je člověku v podstatě ne
jasný , ^nesrozumitelný , je jeho zneklidněním a ohrožením.
Zakoušíme ho jako něco nevlastního, z čeho je třeba nejprve
dobývat smysl a co nás naopak o smysl trvale připravuje. Ne
chráněni už spontánní účastí na bytí, vyděleni svým svobodným
duchem z jeho řádu a neskryti v "oddělené” paricipaci na něm,
jsme vystaveni tam, v co se nám bytí naším oddělení změnilo,
světu jsoucího. Vystaveni mu a zranitelní jím. Na druhé stra
ně nejsme už ani tím, z čeho jsme se oddělili: samozřejmostí
a jistotou bytí, tkvěním v jeho integritě, totalitě a univer
zalitě, součástí jeho celkové "identity", tedy identičtí s
ním. I jemu jsme odcizeni, nezakoušíme je a nezproblemaťizovaně "zevnitř", ale pouze jai o svou vlastní odcizenost jemu.
Jistota našeho bytí v bytí se stala nenávratně minulostí, ne
be se zatáhlo mraky, jsme vrženi do nejistoty světa. Nozpomínka na tuto minulost její dědičné znamení a nesmazatelná
pečet našeho původu^v ní nás provázejí sice na každém kroku — ale i to je nám už do zn =čné míry zcizeno (byt jen tím, že
to reflektujeme) a jako takové to vlastně je součástí toho,
do čeho jsme vrženi nebo čemu jsme propadli a co nás žene - v cizotě světa - do situací, kterým plně nerozumíme, kterými

- 3 trpíme, ule x^terým se nemůžeme vlhnout.
Tato vnitřní ozvěna navždy ztraceného domova či ztraceného
ráje - jako konstutivní součást našeho já - vymezuje rozsah toho,
co nám osudově chybí a k čemu se proto nemůžeme nevzpínat: anebo
nevyrůstá snad hlad po smyslu jako odpovědi na otázku, kterou
jsme se - stávajíce se sami sebou - stali, z rozpomínky odděle
ného bytí na stav původního bytí v bytí? Ale na druhé straně i
cizí svět, do něhož jsme vrženi, nás volá 1 svádí: jednak je
nám podává, poklesnout do něj, nezproblematizovaně ho přijmout,
zapomenou se v něj a vylhát se tak ze sebe sama a své "jinakos
ti"
usnadnit si tím^vúj pobyt, zároveň se ale znovu a znovu
přesvědčujeme, že vzpínat se ke smyslu můžeme jen v dimenzích
tohoto světa^jak se před námi rozprostírá, a že je skrze tento
svět se ho můžeme dotýkat, tím, že se otevíráme jeho jednání v
něm 0
Člověk - vzřen do světa - je tedy odcizen bytí, ale právě
proto spleován steskem po jeho integritě (kterou chápeme jako
smysluplnost), touhou po splynutí s ním a tedy totální transcendenci sebe sama; jako^takový je^ale i odcizen světu, v němž se
ocitá a který ho strhává a uvězňuje. Je cizincem ve světe, pro
tože je stále nějak svázán s bytím a je odcizen bytí, protože
je vržen do světa. Jeho drama se rozvíjí v rozpolcenosti mezi
orientací ’’vzhůru” a ”zpět!< a neustálým propadáním ’’dolů” a do
"teč". Je obklíčen horizontem světa, z něhož není uniku a záro
veň sžírán.touhcm ,tento^horizont prolomit a překročit.
Absurdita b^tí y průsečíku teto dvojí vrženosti, resp. dvojí
ho vyvržení, může být člověku pochopitelně dvojím důvodem (nebo
omluvou)k rezignaci. Může ji však t aké přijmout jako jedinečný
úkol, zadaný^jeho svobodě. Totiž jeko výzvu, aby se vydal - práv
všem svým vrženostem - na mnohoznačnou pouč mezi bytím a světem
(a vytyčoval tím zároveň obrysy své identity); aby se na ni vy
dal vědom si nedohlednosti jejího cíle^ ale i toho, že právě a
jen tato nedohlednost ji otevírá, umožňuje a posléze osmyslňuje;
aby autentickým i rozmyslným, všemu původně dobrému věrným a
proto činným podstoupením svého údělu neopakovatelně naplnil
neznámé poslání lidství v dějiných bytí aby mu zcela ujasněné
přijetí jeho zcela nejasného úkolu bylo zdrojem moudré ra dosti.

II.

v
29. května 1982 (130)
Před^několika dny při předpovědi počasí (předchází každý den
teleyizním^novinám, proto ji pravidelně vidím)' selhalo cosi ve
studiu a prestal^jít'Zvuk, zatímco obraz šel normálně dál (neobje
vilo se tedy oznámení ’’Porucha", ani fotografie krajiny, jak to
v pravidelným případech bývá). Pracovnice Meteorologického ústa
vu, která předpověS vysvětlovala, záhy pochopila, co se st alo,
a^jelikož'není profesionální hlasatelkou nebo redaktorkou, nevě
děla co má dělat. A tu se stala zvláštní věc: spadlo roucho ru.tiny a před námi se najednou objevila zmatená, nešťastná ženská,
propadla hrozným rozpakům: přestala mluvit, zoufale se dívala
na nás a kamsi do stran, odkud ovšem žádná pomoc nepřicházela,
styděla se, potila, nebylo pro ni úniku, přemáhala pláč. Vysta
vena 'Zrakůip miliónůlidí a přitom beznadějně sam^, vržena do
neznámé, nepředpokládané a neřešitelné situace, neschopna jak
koli mimicky prokázat, že je nad věcí (třeba pokrčit rameny a
usmát se)j propadajíc se až na samé dno trapnosti, stála tu v
celé prapůvodní nahotě lidské bezmocnosti, tváří v tvář zlému
světu i sobě samé, absurditě svého postavení a zoufalé otázce,

~ 4 co má sama se sebou udělat, jak uhájit svou důstojnost, jak
obstát, jak být# Působí to možná trochu přepjatě, ale já v
tom výjevu pojednou spatřil obraz výchozí situace lidství:
situace o "dělení, vyvržení do cizoty světa a stanutí před
otázkou sebe sama. A to ngní vše: jak jsem si v zápětí uvě
domil, prožíval jsem - byt jen na okamžik - téměř fyzicky
hrůzu té situace spolu s tou paní, propadl jsem spolu s ní
do hrozných rozpaků, červenal jsem se a styděl se za ní, bylo
mi taky do breku. Nezávisle na mé vůli mě zaplavil nepochopi
telný silný soucit s tou cizí osobou (překvapivý právě zde,
kde člověk bezděky podléhá obecnému sklonu vězňů vnímat všech
no televizní jako goučást nepřátelského světa, který je zav
řel): byl jsem neŠtastný, že jí nemohu pomoci, zastoupit jí,
být v tom místě ní nebo ji alespoň pohladit po vlasech.
Proč najednou - proti všemu rozumu - cítil tak silně od
povědnost za člověka, kterého nejen neznám, ale jehož neštěs
tí ke mně přistupovalo navíc jen prostřednictvím televizního
přesunu? Co je mi vlastně po tom? Copak se mne to - by? jen
vzdálená - týká? Jsem snad vnímavější a citlivější , než jiní?
(Možná,že ano, ale copak se tím něco vysvětluje? (A jsem-li
proč mne dojalo právě tohle, když dnes a denně vidím kolem
sebe utrpení nepoměrně horší?
Necítím se po četbě jednoho krátkého úryvku schopen od
hadnout síri, uruh a hloubku významu,jaký má v Levinasově
filosofickém díle pojem odpovědnosti. Tvrdí-li však Levinas,
že schopnost odpovědno., ti Zd uruhé je cosi velmi původního
a důležitého, do čeho^jsme vrženi a čím sami jansi od po
čátku přesahujeme, a že tato oáyověunost předchází naší
svobodě a^vůli, volbě i sebeprojektu,pak jeho názor plně
sdílím, vždycky jsem to vlastně tak cítil, i když jsem si
to treba neuvedomoval a neformuloval. Ano, neohraničená
'a nemotivovaná odpovědnost, tato’’existence mimo vlastní exis
tenci”, je nepochybné jednou z věcí, do nichž jsme prapůvod
ně vrženi a které nás konstituují; tato odpovědnost, auten
tická, ničím ještě^nefiltrovaná, prostá vší spekulace
a pi edchazejici kazuemu rozmyslnému ’’braní na sebe”, odpověd
nost na nic nepřevoditelná, je tu takřka dřív, než samo já: ’
nejprve se v ní ocitám a^pak se teprve — tak či onak přijí
maje či^odmítaje.tuto vrženost - stavuji jako ten, kým jsem.
Příhoda s meteoroložkou byla sama o sobě samozřejmě
nicotná, nicméně toto všechno mi na mé vlastní mi krnzkijšenosti nazorn. potvr ila - nejen proto, že mne potkala
v atmosféře, ještě^vy volané četbou úryvku z Levinase, ale
hlavně asi proto, že byla spojena 3 tak lapidárním zpodob
nením zaklaaní lidské vystavenosti a zranitelnosti.
A jestli jsem pocitová! na chviliu tak silnou o povědnost
pravc- za tuto paní a tak s ní cítil /i když můj rozum ví,
ze^ona se ma nepochybně.lépe než já, a že si na mě - i poínn5 Y1 “^j^dy asi nevzpomene/, pan. to bylo asi proto,
?im 21etelnejsi a průhlednější je vystavenost, zranitelbezmoc lidství, tím naléhavěji volá jeho neštěstí
po účasti: tato téměř dramaticky obnažená vystavenost, vrhá
•o uo nizpet a pruoce ho zasahuje poznáním, že je to vlastně
z°
základní situace, totiž situace nás
šech, naši společné opustenosti, opuštěnosti lidství,
rzeneho^ao sveta, opuštěnosti zraňující stejně nás všechny
ez ohleau na to, kuo jn pravě konkrétně zraňován.
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sám divil. Ale, i to je přece příznačné: odpovědnost za druhého
jako součást naší vrženosti, která tu je ’’dříve než já’\ je
přece dimenzí onohojeviště, na němž se já jako tázající se
bytí ustavuje a kterému se pak samo diví;vždyí z tohoto údivu
/ cizotě světa i sobě samému/ vyrůstá samo tázání, duch a tedy
i ”já” jako subjekt všech otázek.
Bytí v integritě bytí - proměněno vrženosti do cizoty svě
ta ve vzpomínku a ideál - prorůstá nás svým odleskem či ozvě
nou, je naší “druhou vrženosti“.A jako není úniku ze světa,v
němž jsme odsouzeni žít,není ani úniku z našeho nenaplněného
spojení s universalitou bytí,z trýznivé přítomnosti její nepří
tomnosti v nás,z této trvalé výzvy k transcedenci,z tohoto vo
lání našeho původu i cíle.Uvážuji-li o tom.odkud se bere ona
nekončící,bezbřehá a bezvýhradná,předrozumová a předdůvodná
odpovědnost za druhého a za druhé,napadá mne,že to vlastně ne
může být nic jiného,než jeden z projevů rozpomínky odděleného
bytí,jeho před/subjektivní svázanosti s veškerenstvem,jeho by
tostného nutkání zrušit své uvěznění do sebe samého,vystoupit
ze sebe a opět vplynout do integrity bytí.Vystavenost a zra
nitelnost druhého člověka se nám tedy dotýká nejen proto,že v
ní poznáváme svou vlastní vystavenost a zranitelnost,ale z
důvodu nepoměrně h lubšího:právě proto,že ji takto poznáváme,
doléhá^k nám z ní silněji,než z čehokoliv jiného “hlas bytí“:
jeho přítomnost v našem stesku po něm a v naší touze po ná
vratu do něj jako by se tu náhle setkávala sama se sebou tak,
jak se odkrývá ve vystavenosti druhého.Toto volání z hlubin
údělu druhého nás rozrušuje,probouzí nás z našeho spánku,mo
bilizuje naši touhu po transcedenci vlastní subjektivity,
oslovuje nás bezprostředně naší latentní vzpomínkou na “pre
natální“ stav'bytí vybytí;je tak říkají c silnější,než všechno
jiné /“rozumné“/ v nás - a my se pojednou,nutkání identifiko
vat se s bytím,propadáme do stavu své odpovědnosti.Z tohoto
hlediska se odpovědnost za drzhého se jeví jako oživená nebo
aktualizovaná odpovědnost “za. Voe", za bytí, za svět, za jeho
smysl; probuzená účast na bytí, resp. identifikace s tím, co
nejsme a co se nás netýká; vyjevená prazkušenost sebe v bytí
a. bytí v nás 1 projev hlubinné intence pokrýt svět svou vlastní
subjektivitou. Soucit, láska, spontánní pomoc bližním, vše, co
překračuje jakoukoli spekulativní starost o vlastní pobyt ve
světě a co jí předchází, tyto pravé "hlubiny srdce“ lze tedy
chápat jako jedinečnou součást toho, v co se proměňuje, roz/íjí a rozkvétá ve světě lidské subjektivity její vrženost do
jejího původu v integritě bytí s čím se tato subjektivita
znovu a znovu k této integritě vzpíná - aby se tomu průběžně
sama divila - Jako jsem já divil svému soucitu s meteoroložkou ,
zaskočenou krachem televizní techniky.

III

5. června 1982

(131)

Snad je dostatečně zřejmé, že vrženost do původu v bytí a
vrženost do světa nejsou nějakými dvěma samostatnými a na so
bě nezávislými veličinami, ale že naopak jedna utváří druhou a
že jsou'tedy vlastně jen dvěma dimenzemi téhož dění nebo dvěma
souběžnými projevy téže výchozí události, totiž aktu “oddělení":
vrženost do proudu v bytí zakouší a až vydělením z jeho inte
grity do cizoty světa a vrženost do cizoty světa zakoušíme na
opak až skrze svou “jiskrnost“ jakožto bytí vyděleného do něj;
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bez původu vybytí bychom neznali tedy zkušenost původu v bytí.
Být a být vržen není totiž zdaleka totéž: (kvazi-) neproblematizovany pobyt ve světě je něco jiného, než vrženost odděle
ného bytí do světa; bytí ’’uvnitř” bytí je něco jiného, než
vrženost do vzpomínky na původ v něm a touhy s ním opět
splynout. Rozpadem bytí na ustavujícívse "já” a obkličující ho
"ne-já” (tj. svět) vzniká tedy zároveň jak zkušenost světa,
jeho cizoty a vrženosti do něj, tak zkušenost vytrženosti z
bytí a ^vrženosti do ’’stesku” po něm. Při čemž teprve jejich
překonáním může "já” opět splynout - přesněji: kvazi-splynout - ne světem, resp. s bytím.
Oddělení - jako stav, rozpínající se mezi bytím a světem
a zakládající jeviště, na něu,ž se ustavuje "já” - je ze •samé
své podstaty stavem hluboce rozporným, což se přirozeně promítá
i do obou navzájem se utvářejících vrženosti ustavujícího se
”já”: tyto vrženosti jsou hluboce paradoxní - a to dokonce
v trojím sběru:
1) 0 vrženosti do odpovědnosti za druhého jsem napsal,
že tu je "dříve,než samo já”. To platí o našich vrženostech
obecně, zároveň však o nich platí, kupodivu i opakj aby vr—
ženost byla totiž, vůbec vrženosti, musí tu. být něco, co> je
vrženou aby jakákoli vrženost — jakožto uržita zkušenost —
byla vůbec zkušeností, musí tu být něco), co ji zakouší.
Vrženost tedy předchází "já", ale "já” zároveň předchází
vrženost. Právě to je ale důležité: vždy£ skrze vrženost
jí na ní /na jejím ’’jevišti”/ se "já" přece ustavuje — a'Co jiného je toto ’’ustavování”, než vznikání, vymezo
vání, formován;!, zrání — tedy právě ona současnost neexis
tence^ existence, resp. vyvstávání existence a neexistence?
Napětí.mezi neustaveností a ustavenpstí "já”, ustavujícího,
se na"jevišti” své vznešenosti, lze považovat za její první
paradox.
Bytostným znakem "j á” - v každé jeho fázi /i když
v každé do jisté míry/ - je vědomí, vědomí sebe i světa,
reflexe i sebereflexe, to, že "já” je zároveň ví, že je —
— tedy i více'či méně rozvinuté vědomí vlastních vrženosti.
To, co se nazýva "duchem”, prostupuje skrz naskrz /by£
pokaždé v^jiné^in tenzitě/ naše "já” i všechno, co se s ním
avtolem něho děje& "já” se stáva samo sebou tímto* svým roz
měrem. Duch jako nazřem ovšem znamená distanci, odstup.
Druhým paradoxem vrženosti je napětí mezi jejím bytím a jeho
,e-nazren im,tedy mezi touto vrženosti jako tím, v Čem
ja proste je a nemůže nebýt, a určitou distancí, jak ji
předpokládá a zprostředkovává jeho reflexe a duch, tedy to.
co vrženost jako vrženost odhaluje a poznává.
v
Theti paradox vrženosti spočívá v rozporu, mezi tím.
do čeho je skrze ni ustavující se "já” vnořeno, k čemu se
%.iho podnetu vztahuje a s čím se touží beze zbytku iden—
světem.) na jedné straně a ze samé
podstaty oddelení vyplývající osudovou nedosažitelností ta^oye identifikace na strane druhé. Totálně splynout i intebyti nebo na opak.se světem by znamenalo totiž totálně
zrušit oddelení a tedy i "já" tak, jak se ustavuje a ustavilo,
1 ,sam
J^^88 jeho ustavením kolem něj rozprostřel.
(Proto jsem hovoril před chvilkou o "kvazi-splynMí" a "kvazi-nezproblematizovanem” pobytu, na světě).. "Já” je i horiz?nb ’J^’?
"já" bez hranic je koncem "já", světa a ovšem i
všech vzdáleností.
'

- 7 J/!ýslím? že tyto tři paradoxy - sledovány na území na
ší vrženosti do původu v integritě bytí - poukazují ke třem
odpovídajícím projevům této vrženosti, jak je lze - pomocný
tj. cistě pro potřebu této chvíle - i v jakémsi jejich
’’historickém” pořadí odlišit:
1/ O prvním z nich jsem psal minule : je to spontánní
odpovědnost ”za vše”, aktualizující se v odpovědnosti za
druhého a za^druhé» Řekl bych, že tento projev vrženosti. do
puvodu^v bytí Je ’’historicky nejstarší”: k celku se tu poknusi vzpírat sama rodící se subjektivita- subjektu.; samo vzni
kající "já^našeho já”; naše zárodečné "pa-j4”, prajádro na
šeho ’ja" či jeho "genetický kod";, ono "před—původní” já,
které jakoby ještě ani plíně nezakoušelo a. nereflektovalo
svět a tudíž,i sebe samo ve své oddělenosti a uvězněnosti
do' sebe;
11 já” bezelstně a bezmocně se vystavující ('Levinas:
"vystavující svou vystavehost")n nedbající svých hranic
a horizontů^ své zranitelnosti a samotné své vrženosti d®
světa,, toužící neomezeně být ve všem a aa vše, být uvnitř
vseho^a^vším, bez ohledu na důsledky a následky pro pobyt
ve světě, být v bytí způsobem, prozrazujícím čerstvost a
neokoralost rozpomínky na"prenatální” stav n eoddělitelnost,
Je toto "před-já" už naším "já"? Nějakým způsobem už tni
samozřejmě n aše "já" je - co jiného by totiž zakoušel®
(byt se^spontánní prudkostí) svou odpovědnost "za vše"?
"\v plném smyslu tu však ©pravdu ještě není: nenazřelo jeéte z řetelně syé^omezení a vymezení, svou oddělenost a její
jedinečnost, dělící čáru mezi sebou a "n e-já" a tedy
i realitu^toho, čím samo je. Plnost a bezvýhradnost "jáství"
tohoto "já" je zatím jen zcela slabě prosvětlena duchem,
sebezřením; sice je, dokonce nejplměji, jak oddělené bytí
muže býtj málo však zatím víc, že je a hlavně jak je — a
"já" dělá jím^samým přece teprve plné vědomí vlastního bytí
jako bytí odděleného! Před tímto "já" se neotevřela ještě
jeho vlastní svoboda, jak tak říkající před ní, před svou
volbou a sebevolteou, před svou odpovědností za sebe sama,
pred suou identitou. Je sice praiíré, není však své—právně*
Chce se mi dokonce říct, že je v určitém smyslu nespolehli
vé,Bezprostřední a nezproblematizovaná transcendence tohoto
"já" či "před—já” nejen tedy, že ještě téměř, není jako
transcendence identifikována Cneznaité svých hranic, neví
^°to."já”, že něco přkračuje a co překračuje), ale-není na
víc ještě ani podrobena zkoušce poznání nedosažitelnost toh°jzk čemu se vzpíná* Čili:chci být svou meteoroložkou a
nevím, že to nejde.^Podivně dvojznačný je tenhle stav lids
tví: na jedné straně je v pozadí všeho, co je ve světě
ušlechtilé, na druhé straně právě z něho vychází - jak se
později pokusím dokázat — cesta k většině hrůz lidských
dějin.
IV

12. června 1982 (132)
2) Jestli jsem se nejdřív tak říkajíc bez rozmyslu
sta 1 svou meteoroložkou, pak v zápětí jsem tuto svou
identifikaci _ resp, kvaziidentifikaci - nazrel, uvědomil
si ji a pojmenoval: zjistil jsem, že je to "odpovědnost za
druhého" (řesp. soucit, touha vzít ten trapas "na sebe",
účast, spoluprožitek, utrpení skrze utrpení druhého), divil
jsem se tomuto svému stavu, dokonce se .za něj trochu styděl

- 8 ('čilir styděl jsem se za svůj osud - nebo "sou-stud"),
poodstoupil jsem tedy od něho ('t j. od sebe sama, od svého
"před-já"),^uvědomil jsem si jeho nepřiměřenost, ale záro
veň i to, že^jsem se mu nemohl vyhnout, položil si otázku,
co to vlastně bylo a znamenalo - a pochopil to posléze ceXé
jako malé zpřítomnění vrženosti do odpovědnosti ”za vše"*
Na triviálním příkladu t u je ilustrováno;, že reflexe,, duch
vědomí - jako druhý projev vrženosti do* původů v bytí, jak
kanému poukazuje druhý paradox našich vrženosti — se zdá
být jakousi ’’historicky mladší”, to znamená "pkročilejší"
dimenzí našeho ,"já"» Žádnou dimenzi subjektu nelze z něho
jen tak^vypreparovat; všechn y ho provázejí - by? třeba jen
jako určitá dispozice - od jeho prvopočátku a pořád; někter®vse .však vynořují, rozvíjejí a uplatňují jakoby později,
než jiné: v tomto smyslu tu mluvím o "hist or lenosti" a
z těchto důvodů ji také dávám do uvozovek)*
Co',je to vlastně,duch, reflexe, vědomí? Bekl bych,, že
lze o této dimenzi "já" hovořit jako o určitém ’’zdvojení”
bytí odděleného bytí* Oddělené bytí přišlo svým oddělením,
nenávra tmě o prapůvodní "před—duchovní" a "před-subjektiv—
ní”, spontánní a. nezproblematizovanou účast na integritě
bytí, účast, která se nepotřebovala tázat po; bytí tedy bytí
v o jistém smyslu ztratilo, zároveň však — tkvíc v něm svým
původem — tuto ztrátu, v sobě nese jako kus své podstaty:
je vrženo do ní, tj* do ’’stesku” po integritě bytí a de
touhy ji opět "mít", obsáhnout,, zachytit* O duchu hovořím
jako o projevu této naší vrženosti protoJ že
jak se zdá —
— není v jádže ničím jiným, než dalším aspektem úsilí
subjektu opět plnost bytí,. "mít"* Naše nezadržitelná po—
třeba překračovat všechny situační horizonty ('formulace
R.P.
), tázat se ('isme přece "tázající se bytí”),
poznávat,, chápat, přicházet věcem na kloub, pronikat do>
nich, otevíhat. je, tato ptřeba, z níž není úniku ('jsme do;
ní přece vrženi) a která zžetelně přesahuje veškerou účelo
vost z h lediska pobytu ve světě a vlastního "obstání"
v něm^- co to^je jiného, než opět jen jedna z podob neko- nečn éh o vzpínání ke ztracené integritě bytí, než touha
”já" opět nějak do sebe bytí pojmout či do něho vplynout,
překlenout tedy své oddělení, vrá tit se do bytí skrze
plné bytí, v bytí mu jaksi plně zevnitř i "rozumět"? V bytí
tedy"tak trochu tkvíme", zároveň jsme "tak trochu” mimo ně
a náš duch je vlastně takový most, který chce překlenout
toto "mimo" tí^i, že nahrazuje, rekonstruuje, znovutvoří to,
čím n ejsme nebo co nemáme, co je na druhém břehu našeho
"mimo". V bytí-^jsme tedy sice jen "napůl” ale zato jaksi
dvakrát, přičemž tím druhým, "polo-bytím" se snažíme nahra
dit ztrátu, kterou znamená to prvním nazření, poznání,
vzhled, porozumění, pochopení, uvědomění — to vše jsou
stupně či mody vzpínání našeho, "polo-bytí" k své chybějící
druhé půlce, její znovutvorení.. Svět - jak se ustavuje
ustavováním "já" a jak se mu snažíme porozumět, jak vlastně
('mimo jiné i tím, y co se nám proměňuje ztracená pln'ost
b^tí,. za čím ji tušíme a v čem ji hledáme, skrze eo se sna
žíme k ní proniknout a eo) — tak, jak se to skrze nás usta
vuje - opakuje zázrak bytí, zázrak stvoření*

x/
Radima. Palouše (poznread*)
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čit všechny horizonty* & toho ovšem vyplývá,, že rozrušuje
i,hranice sebe sama^ reflektujeme svou reflexi: víme, že
víme;, víme^ že víme, že víme5 víme, že jsme vyděleni, víme
o svých yrženostech, víme o nedosažitelnosti toho, k čemu
se vzpínáme^ i o tom, že sé k tomu nemůžeme nevzpínat; ví
me, co^nevíme a co namůžeme vědět — takže čím důkladněji
překračujeme své omezení, tím lépe je vlastně poznáváme,
tím zřetelněji je překračujeme.
Jestli ’’odpovědnost za vše” jako ’’historicky nejstar—
ší” nebo v určitém^smyslu nejhlubší projev z naší vrženos
ti do původu v bytí ještě ostantivně přehlíží naše omezení,
hranice naší subjektivity a naší uvězněnost do sebe sama,
’’realitu” naší vrženosti do světa (což znamená, jak je tečí
sn ad už patrné, realitu naší vrženosti do vlastní pers
pektivy j ako faktické tvůrkyně světa, zprostředkovávající
zázrak zn ovustvoření bytí v něm), pak duch už tyto hranice
zná a hodnotí, vnímá naši oddělenost, chápe už dosah, která
má pro pobyt n a světě vše, co ”já” podniká, začíná už za
koušet záh ady času, kontinuity, trvání, vývoje, příčin a
následků, náhod a nutností, svého vzájemného prolínání a
limitování a "ne-já"i Svou duchovní dimen zí začíná ”já”
tedy zraleji nazírat i sebe sama, své možnosti, své alter
nativy, svou odpovědn ost zasebe sama< Duch tak posléze
otevírá před ”já” jeho svobodu, zakládá ji, zprostředková
vá vztah k^sobě samému,jeho sebevymezování a sebeidentifi—
kování,(možné jen na pozadí distance), rozkrýva mu jeho
v^šonosti, je nástrojem jeho zrání do sebe sama,
vyšších fází jeho sebe—ustavování, je klíčem, otevírajícím
mu dveře k jeho volbě a sebevolbě. Otevírá teprve v pra
vém slova smyslu prostor pro ono záhadné dění, kterým naše
”já” je® To, co není na nic přehoditelné a. ničím vně sebe
sama beze zbytku
vysvětlitelné — skutečné a nejhlubší
tajemství našeho "já" — se v celé své síle uplatňuje, roz
víjí a vyjevuje tepirve v prostředí, které si samo vytváří
svým vědomím,^svým^duchem. Zázrak "já" vzniká a dějě se - dnes a denně, každou... vteřinu - na jevišti, které si mů
žeme tak či onak zkusmo popisovat (to, co tu činím, je jed
ním z takových - polo-poetických - pokusů), není však
tímto jevištěm a není tudíž z něho ani vysvětlitelný. Ohle
dáváním tohoto jeviště však naše "já” -• také - neustále
samo sebe ustavuje a "dělá". Hlavním nástrojem tohoto ohle
dávání je jeho vědomí, jeho duch jako jeho nepřetržité
vystupování ze sebe sama, distance od sebe, jako ono
"zdvojení bytí", které dění, jež nazýváme "já", neodmysli- ,
tělně^provází a zprostředkov ává. Teprve duch to také je,
co n ám umožn uje nazřít všechny hlubinné vrženosti a in
tence našeho "před-já”, zpracovat je a nějak s nimi nalo
žit.
Bez mého vědomí, kterým se mé "já” vzneslo samo nad
sebe, aby v mé trochu směšné odpovědnosti za meteoroložku .
odhalilo a pochopilo svou odpovědnost "za vše", promítlo ji
do prostoru, času a světa a převzalo tak na sebe posléze
"odpovědnost za svou odpovědnost”, bez těchto úkonů vědomí
by má odpovědnost nebyla prostě odpovědností, fiíká-li
Levinas, že pravá odpovědnost tu je dřív, než slovo a řeč,
nemá úplně pravdu: ’’trochu" tu dřív je - ve svém "před—původním" vzmachu — opravdu, plně a v celém svém dosahu.
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- jakožto vskutku něco lidského - tj. je však až v okamži
ku, kdy sej ” já” výrazněji prosadí duch, jímž ”já” sebe, a
svou odpovědnost jakožto odpovědnost pozná a pojmenuje, po
loží, si ji, jako otázku a přenese ji z bezčasí. a be z-mož
nosti snění a'touhy do omezenosti prostoru. a času, světa a
reality lidských úkolů* Nejlepší důkaz o tom podává os
tatně Levinas sám; přesně to sám totiž učinil, když vy
slovil.to, co. vyslovil, a rozvířil tím kdesi v Plzni myš
lenky jednoho yězně, který se pak musel znovu zamyslet o
věcech, o kterých přemýšlí pořád, čím se stal - možná - o něuo málo lepším, než byl.
19» července 1982 (133)
3) Znovu si vybavuji ten dávný okamžik v Heřmanicích,
kdy jsem y horkém5 bezmračném letním dnu seděl na hromadě
rezavého železa, a hleděl do koruny mohutného stromu, se
vznešeným klidem přesahujícího všechny ploty, dráty,, mříže
a strážní věže,, které mne od něho oddělovaly. Sledoval
jsem neznatelné chvění jeho listí na pozadí nekonečného
nebe.- a postupně mne zcela ovládltěžko popsatelný pocit:
zdálo se mi, že jsem se najednou vznesl vysoko^ nad všechny
souřadnice svého momentálního pobývání na světě do jakého
si nadčasu totální ”sou-přítomnosti” všeho krásného, ca
jsem kdy viděl a prožil; usmířený ba téměř něžný souhlas
s^nevyhnutelným během věcí, jak mi ho toto stanoviště ote
víralo, se ve mně spojoval s bezstarostnou odhodlaností
až do konce čelit všemu, čemu je třeba čelit; hluboký
úžas nad svrchovaností bytí přecházel v Závrat nekončícího
padání do propasti jeho tajemství; bezbřehá radost z toho,
že jsem, že žiju, že mi bylo dáno prožít vše, co jsem
prožil,a že to všechno má zřejmě nej aký hluboký smysl,, se
ve mně podivně snoubila s neurčitou hrůzou z neuchopitelnosti a nedosažitelnosti všeho, k čemu se právě v tuto
chvíli, stanuv na samém ’’okraji konečnosti”, tak těsně při
bližuji; byl jsem zaplaven jakýmsi vrchovatě šťastným
souzněním se světem i sebou samým, a touto chvílí, se vše
mi chvílemi, které mi vybavuje, i se vším nedohledným,
co je za ní a co znamená. Dokonce bych řekl, že v tom
by 1 i nějaký ’’úder lásky” - nevíg přesně ke komu či k čomu.
3ž jsem se kdysi v jednom dopise / g tomhle svém zážitku
zamýšlel; tečí se mi zdá, že mu - aspoň v perspektivě
těchto svých úvah - lépe rozumím.
Existuje zřejmě zkušenost, v níž se jakoby nejzraleji
a nejcelistběji naplňuje touha odděleného bytí po znovusplynutí s integritou bytí; tato zkušenost je typicky a n$
nejhlouběji lidská: je to zkušenost smyslu a smysluplnost i.
A ač už mají jakoukoli podobu,* sílu či hloubku, ač jsou
jakkooi určité či neurčité^ ač mají třeba i podobu pluhého
mlhavého pocitu
absence čehosi”, bez čeho nemá cenu
žít, provází potřeba smyslu o jeho hledání lidské ”já”
od jeho prvopočátku, pořád a až k jeho konci jako jeho
neodmyslitelné a v jistém ohledu nejdůle itější (protože
všechny ostatní v sobě zahrnující) dimenze a jako nejvyzrá
lejší a nejkompletnější výraz i nástroj jeho sebeustavovárí

V
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skrze ně a jimi jako by se "já” teprve nejzřetelněji
stávalo samo sebou, získávalo svůj nejblastnější obsah
a naplňovalo se v.celé síle své jedinečnost i;tímto druhem
vzpínaní k integritě bytí jako by se ustavovala sama už
integrita "já". Možná lze říci, ze "já" přímo je tímto;
svým hledáním smyslu - smyslu věcí, dějů, vlastního života,
sebe sama. Rozhodně tento směr jeho touhy po "bytí v bytí",
resp. tento projev jeho vrženosti do původu v bytí, se vyn ořuje jaksi"nejpozději"; je to cosi víc, než jen spon
tánní intence "před-já",
v níž ještě doznívá "přen atální" stav neoddělenosti, je
to dokonce cosi víc, než vzduch du cha usilujícího uchopit
bytí jeho nazřen ím a osvětlením; tyto intence v něm jsou,
si ce pří tomny, ale nevysvětlují ho cele: přesahuje je například už tím, jak je v sobě shrnuje, vzájemně úmor
nú je ,a dovršuje: jde v něm - paradoxně - o plnost účasti,,
ale účasti bdělé a o sobě už vědoucí, o totalitním splynu
tí, ale totalitu — abych tak řekl — plně znalou své neus
kutečnit elnost i.
Zkušenost smyslu je tedy v podstatě nejzralejší či
"nejvyšší" formou "kvaziidentifikace "já" s integritou
bytí^ Je to zkušenost skutečného "dotyku" s bytím, ale
dotyku jako něčeho svébytného a integrálního — byt jak
koli paradoxního,. -Jalo> by se to snad popsat jako zkuše,—
nost kantrapunktu"Hlasu bytí" v "já" (v-jeho původu) a
"halsu bytí) v "ne-já" (ve světě), přičemž význam tohotokontrapunktu není jen v nějaké sladěnosti। zesilující
původní^kvalitu, ale v nové kvalitě, kterou přináší a
kterou žádný z obou setkávajících se hlasů nezná: teprve
v tomto ^kontrapunktu jako, by bylo, možno (byí jen na prcha
vý okamžik) zaslechnout dosud neznámý motiv ze symfonie
bytí^ jako náznak či ozvěnu. Polopřítomnost bytí v "já"
a, jeho skrytá přítomnost v "ne-já" se tu na okamžik set
kávají jako náš "vzlet", radostný pocit z účasti i závsat
z ní. Reflex bytí v "já" se otevírá záhadě bytí v'"ne-já";
bytí skryté ve světě či bytí světa se otevírá nám. Je to
setkání,dvou otevřeností - ale otevřeností k sobě a jen k
sobě vzájemně orientovaných: nejen my jako bychom tu byli
kvůli bytí j ale jaytí jako by tu bylo kvůli nám. Mejvětší
dosažitelná blízkost plnosti a celistvosti bytí vyvolává
tedy, jak se zdá, nejvyšší stupen plnosti a celistvosti
ja 5.
Snad je tea už zřejmé, proč spojuji zkušenost smyslu,
s tím,^co jsem^označil jako třetí paradox našich vrženosti:
nejzazší přiblížení plnosti bytí poukazuje nejzřetelněji
také^k její nedosažitelnosti; nejzralejší identifikace se
nejzřetelněji prozrazuje jako kvaziidentifikace. Radost je
podbarvena hrůzou, klid úzkostí, štěstí má osudově tragic
ký přídech. Tato zkušenost nám odhaluje, že bezvýhradná
identifikace, totální vzhled, úplné štěstí jsou konce
"já". Není nikterak náhodné, že na samých vrcholcích
smysluplnosti, štěstí, radosti a lásky vyvstává vždycky,
nevyhnutelně a ve zvláštní ostrpsti silueta smrti. Od méně
zralých projevů naší touhy po bytí se liší zkušenost
smysluplnosti mimo jiné i tím, že - aniž tím kupodivu ztrá
cí ze své šíastné svrchovanosti - v sobě nejsilněji obsa
huje vědomí marnosti. Není však právě tím vůbec nejblíž
samé rozporné podstatě lidského osudua poslání?
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Bytí zakleté ve mně a bytí zakleté ve světě si mo
hou podat ruce kdykoli, kdekoli a jakkoli: když se zahle^
dim do- koruny stromu nebo do o&L druhého člověka,, když se
mi podaří napsat Ti hezký dopis, když mne dojme v televizi
nějaká opera, když mi rozvíří myšlenky úryvek z Levinase,
když se nám vydaří' návštěva,5když pochopím smysl svého
soucitu s meteoroložkou, když někomu pomůžu anebo? když
někdo pomůže mně, když se stane něco důležitého i když se
nestane vůbec nic zvláštního. Ať už se to stane kdykoli
a jakkoli, vždycky to bývájen okamžik vzácný a prchavý.
Jinak tomu při rozpornosti odděleného bytí ovšem být ne
může a je to tak dobré: vždyť ojedinělost a nevypočitatelnost takových chvílí spoluvytvoří přece jejich význam; je
to význam ’’ostrovů smysluplnosti” v oceánu našeho pachtění,
význam luceren, jejichž světlo padá do temnoty naší žlvotáí
pouti a osvětluje ji - v celé mnohoznačnosti jejího smě
řování.
VI

26. června 1982 (134)
Možná si vzpomínáš, jak mne vždycky rozčilovalo, že
pozemšťané zanechali na Měsíci po sobě mepořádek hodný
/ měšťáků, odpouštějících v neděli večer břehy rybníka
zasviněné papíry od buřtů a kelímky od hořčice: co bylo
n ad váhu a už nepotřebné, to prostě kosmonauti rozházeli
v'Okolí přistávajícího modulu; ale i jinak se tam povalu
jí všelijaké kusy železa (doslouživší Lunochody, různé
rakety s měkkým i tvrdým přistáním atd.). Naše civilizace
už dávno nebude existovat, její poslední stopy na země
kouli se dávno promění v prach, na Měsíci však bude po
milióny let v nezměněné podobě přetrvávat jako smutný pa
mátník teta vyspělé civilizace smetiště, které tam po so
bě zanechala. Ta věc mě nermoutí jen proto, že jsem pořádkumilovný člověk, ale z důvodůvhlubších: je v tom
totiž dosti truchlivý symbol.. Zmiňuji se o tom proto, že
mé úvahy zvolna směrují - mimo jiné - k rozboru, situace,
kterou tento symbol ilustruje..
Ale abych byl trochu systematický: jestli jsem se
zatím zamýšlel o sebeustavování "já" (resp. o jevišti to
hoto sebeustavování). z té strany, kterou jsem nazval
"vrženosti do původu v bytí”, pak nyní se musím - v ana
logické posloupnosti - podívat na tento pozoruhodný děj
z druhé strany, totiž z hlediska naší "vrženosti do- svě
ta".
1) Zdá se mi, že přirozeným protipólem spontánní,
"před-duchovní", bezbřehé a veškerou oddělenost ignorují
cí "odpovědnost।za vše" (jak jsem její mikropřípad popsal
ve svém soucítění s meteoroložkou)
je zkušenpst cizoty světa. Ještě nezralé "já", ono "před-já", které (nevím, zda správně) poznávám v Levinasově
filosofické kategorii "mládí", se bez rozmyslu a s krás»
n ou radikálností vzpíná ke světu, jako ba tento svět,
toto "ne-já", byl bezprostředně samou plností a totalitou
bytí, jako by "já" z ní nebylo osudově vyděleno a jako by
bylo možné do ní "jen tak" zase vyplynout a beze tbytku se
s ní idntifikovat. Tento původní a pro celou další historii
seb eustavujícího, se'"já" veledůležitý nebo vlastně asi
vůbec nejdůlež itější vzmach ovšem znovu a znovu nevyhnu
telně ztroskotává a krachuje, protože znovu a znovu
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naráží na neúprosný val oddělenosti- Tyto nárazy a krachy
nemůže "před-já" - neschopné ještě dostatečného odstupu od
sebe sama ('čili:, nevyzbrojené ještě dostatečně duch*em)' - zakoušet jinak, než jako nárazy cizoty a nesrozumitelně
a nepochopitelné nepřízně osudu. K ’’historicky nejstaršímu"
nebo v jistém^ohledu nejhlubinějšímu stavu "já" patří tedy
neodmyslitelně i prapůvodní údiv, neporozumění, úzkost, po
cit bezmoci a bezmocné vystavenosti, vyvrženosti do nepřá
telského okolí a ztracenosti v něm, - a ovšem i z toho
rostoucí sklon k úniku, frustraci a spontánní kapitulaci.
Mám dojem, že v touze dítěte po návratu do matčiny náruče,
v jeho skrytí před zlým světem v záhybech její sukně Či
v jeho tendenci destruovat vše, v čem nalézá cizotu a neře
šitelnost, lze cosi z této prazkušenosti ”já” vyčíst
stejně dobře, jako třeba ve fatální a nezbadatelné všemoci,
přisuzované primitivními národy přírodě či božstvům.
V této vrstvě^naší Výchozí zkušenosti světa tkví ovšem
svými nejhlubšími kořeny i rozvětvený strom všech přepestrých ,a mnohdy velmi kultivovaných typů rezignace
”vyz rálého já" na bytí či odvrácení od něho, zrazení
svého původu v něm a popření své bytostné orientace k němu,
rezignace na bytí, neznamenající ovšem nic míň a nic víc,
než^kapitulaci před světem, jak se podává a jeví, tj. pře
devším před světem věcí, povrchů, stereotypů, zdání,
shánky, sobectví, lhostejnosti a praktik, před tím světem
a takovým světem, jaký - a jen jaký - optika této rezig
nace n a bytí kolem ”já” nalézá.
Jak patrno, paradox "já", které je sice už odděleno,
ale kterésvou oddělenost ještě plně nepochopilo,, nezhod
notilo a nepřijalo, a které^jako by se ještě docela
nevzpamatovalo z toho?, že už není nezproblematizovaně
účastno na bytí”zevnitř”, tento paradox "já" současně
”tak trochu” už existujícího a "tak trochu" ještě‘neexis
tujícího, se promítá do jeho zvláštně dvojsmyslného a
hluboce labilního vztahu ke svým vlastním vrženosbem:
nádherně a dojemně se cítí být "vším" a za vše bezvýhradně
odpovědno, zároveň je však trvale utřeseno a k beznaději
šokováno permanentními a nepochopitelnými hrouceními svého
snu, přičemž v téže míře, v jaké je náchylno ihned, najed
nou a cele přijmout úkol dát světu jeho "dobrý konec" či
přímo tímto jeho "dobrým koncem" být, je náchylno kdykoli
před světem padnout na kolena a proměnit se v totální zou
falství z toho, že "nelze nic". Napůl ještě v bezčasí,
v neprostoru a ne-světě, nemá a nemůže mít toto "před-já"
ještě nijak rozvinut smysl pro vlastní kontinuitu, tent o
elementární předpoklad a parametr lidství a jakékoli
lidské identity ( Sartre: "člověk je historie člověka"):
chvíli se vznášejíc na výšinách "kvazi-kvaziident if.ikacé"
(t j. kvaziidentifikace neznalé svěho"kvazi"), propadá se
v zápětí až na dno kapitulace před cizotou'světa a tvrdou
své oddělenersti. Tot o’’nezralé já" je tedy ve své nevypočitatelnosti,opravdu dost nespolehlivé, v jistém směru jde z
něho až hrůza: lze so od něho nadít téměř čehokoli a nelze
se a ně téměř za nic zlobit. A i když v jeho intenci to.^^Ině sebe sama transcendovat tkví pravděpodobně nejvlast'
zdroje mravnosti, dobra, lidskosti a veškeré "poz
dější” smyslu-plnosti (z ní přece vyrůstá sama páteř celé
velkolepé historie "já", lidství a lidské identity - totiž
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skutečná a zralá odpovědnost), právě v něm jsou zároveň
geneticky zakódovány předpoklady nejrůznějšího zla* a to
dokonce i zla asi nejnebezpečnějšího: totiž toho, o němž,
se, říká, že cesta k němu je dlážděná dobrými úmysly. Toto
"před-já" totiž’ - až bezbřeze odpovědné - je současně
kupodivu neobyčejně neodpovědné: nechápajíc cele svou
vlastní ohraničenost, není totiž schopno ještě odpovídat
plně samo za sebe ('jako za oddělené bytí) a tedy i za
' svou vlastní odpovědnost tj. za její kontinuitu a důs
ledky v prostoru a čase ('čím je vlastně odpovědnost, neru
čící dnes na své vlastní včera?); za svůj začátek a konec,
za své meze a limity, za to), že se kdykoli bezbřehost jeho
"před-původní" odpovědnosti nemění v bezbřehost zoufalství
Přezírajíc nebo pln ě ještě nezakoušejíc a n ereflektujíc
svou oddělenost a tím i své horizonty, ponořeno ještě do
"prenatá lni” zamlženosti hranic mezi sebou Samým jako od
děleným bytím a itegritou bytí, z níž se oddělilo, nezakouší tot iž a nemůže ani plně zakoušet to nejdůležitější:
absolutní horizont své vlastní transcedence, tedy nedohleď
ný, ale právě proto ze všeho nejdůležitější obzor svého ’
bytí, které je radikálně mimo ně a k němuž se- jako, k je- •
diné rozhodné instanci- samo /orientováno jeho ’’reflexe”
ve s v éim/původu/ svou odpovědností vztahuje. Jinými slovy i
odpovědnost tohot o "mladého já" je navzdory své čistotě
a neomezenosti- a vlastně v jistém smyslu právě dík jim
- y podstatě neodpovědná, protože není ještě plně, a sku
tečně odpovědná yk". Teprve skutečný /vědomým "bdělý"/ \ "
vstup do světa, času a prostoru a teprve nazření vlastní
omezenosti jimi a v nich formuje tuto; odpovědnost jako •
vztah a pomáhá ji objevovat, že je odpovědností nejen
za něco, ale; i^k něčemu.; že není jen rozléváním se "já"
do jeho^nekonečného okolí, jako by nebylo nic vně, ale"
že je zároveň i voláním zvenčí, žádajícím ”iá". abv
skládalo své účty.
'
J
'
3. července 1982 /135/
2/Prvními nárazy své touhy po ztracené plnosti bytí
na bariéru vlastní oddělenosti získává rodící se "já"
první zkušenosti.,Těmi zkušenostmi, skrze ně a na nich
se de facto ustavuje jak to, co je zakoušeno /svět a"já"
v něm/, tak i to, co zakouší /"já" vědoucí o světě a o so
bě/: "já" začíná existovat jako subjekt těchto zkušeností
- a stává se"existencí", tj. o sobě a své oddělenosti vě
doucím odděleným bytím.Ja začátku je tedy nesvoboda, zé-’
vislost slepá /resp. ještě zaslepená/ vrženost; "já" jako
objekt své vrženosti a jako prostředí, z něhož má teprve
povstat/tj. jeviště svého sebeustavování/. Jak patrno, je
ho první zkušenosti- vlastně první ’’existenciálni" zkušePřitom proměňují teprve naplno v "existenci"
přecevšimtím, že proboužejí k životu jeho vědomí, reflexi
duch- totiž ten projev"jeho vrženosti do původu v bytí
*
kterým se "oddělené bytí" stává bytím tázajícím se/ po’ztra
cené účasti na integritě bytí a rozsahu a obsahu své od
dělenosti/, přičemž vynořující se duch se stále významně
ji podílí zpětně na zkušenostech, skrze něž se vynořuje,
to znamená, že ”já”- vědoucí už, že je- nepřetržitě vy
stupuje samo za sebe, aby se nepřetržitě zase samo do se
be vracelo a touto svou "cirkulací nezadržitelně zrálo—
VII
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zrálo do sebe. Existencionálni zkušenosti- otevírajíc
před "já" časoprostorový svět- otevírá'tím i jeho vnitř
ní svět jako vlastní dějiště dění, kterým "já” je, a dá
vá toto dění do pohybu: "já" začíná chápat své vrženosti,
tím se vymaňuje ze slepé závislosti na nich či odkázanost
na ně, stává se svobodné, začíná se rozhodovat, volit,
chtít,psát svou historii a vymezovat tím svou identitu.
Bytostná orientace "já" k bytí znamená přirozeně vů
li být. Jak začíná "já" obzírat svou situaci a chápat
svou oduělenost, počíná ovšem chápat, že být pro ně
znamená být na světě, tedy pobývat v něm.Čili: orientovat
se, zařizovat se, zabydlovat se, starat se o sebe. Zde
vyvst ává nová nová podoba hluboce paradoxní podstaty
lidské existence: k bytí, takovému, po jakém touží,
/tj. bytí v plnosti bytí/, se může "já" přibližovat jen
svým bytím ve světě, tedy svým pobytem a způsobem tohoto
pobytu; svůj pobyt nemůže přeskočit ani obejít, vyhnout se
mu nebo ho nedbat; na druhé straně však orientovat se pou
ze na tento pobyt jako takový a zaměnit tak prostředek za
cíl znamená plnosti bytí se nezadržitelně vzdalovat; kom
pletní propadnutí pobytu znamená kompletní zablokování mož
nosti dotyku szbytím, znamená o bytí přijít, nebýt. Existen
ce je tedy jakási trvalá balance mezi nedosažitelností by
tí a propadnutím pobytu, trvalé hledání toho, co nelze v
úplnosti vlastně nikdy najít: způsobu, jak nejlépe dostát
všem nárokům pobytu a zároveň mu nikdy nepropadnout, jak
se trvale vzpínat k bytí nikoli na úkor svého pobytu nebo
jeho popřením,,ale skrze něj a jím. Pobyt je totiž pokušení
a svod: strhává člověka do světa věcí, povrchů, shánky a
samoúčelné sebepéče, nabízí se mu neustále jako zdánlivě
nejyýhodnější alternativu jakési "utáboření se" mezi pobyto
vými nároky, identifikace sebe sama, od své orientace k by —
tí.
t o, k čemu má tady člověka vést, dokáže před '
ním úspěšně skrývat a vyvolávaj e iluži, že zajišťuje ces
tu k bytí, ,vede ho právě opačným směrem: k nicotnosti, nico
tě a nebytí.Neboť propadnutí pohybu, ro je vlastně propadř
^ej’ne- já":zříkaje se transcendčntální dimenze svého
"já" zříká se člověk samé jeho paradoxní podstaty, ruší
ono základní napětí, z něhož roste sama jeho existence,
subjektivita a posléze i identita, rozpouští se v účelech
avěcec^, které si sám vymezila vytvořil, a docela se v
nich nakonec ztrácí: stává se mechanismem ,’funkcí,sháňko u,
věcí, manipulovanou svou vlastní manipulaci, Nejzákeřnějším
způsobem tohoto pádu do "ne-já", je přitom ten, který se jeví
jako nejúčinnější způsob překonání nicoty světa: totiž ten,
který n utí člověka, aby vzal svět jako prostředek svého
pohybu, a tudíž jediný pravý objekt své orientace- tak
říkajíc " ztečí", zmocnil se ho a ovládl— na konci tohoto
jeho domělého ovládnutí světa není totiž nic jiného,než
zotročení sebe sama, : domnívaje se svět ovládat a tím se
osvooozovátČlověk— ovládaný svým " ovládáním"— naopak
o svobodu přichází: stává se zajatcem vlastních "pohybových"
projektu,, rozpouští se v nich a posléze zjišťuje, že
domělým^likvidováním přrkážek,které mařily jeho pohyb, se
mu oodařilo jen úspěšně zlikvidovat sebe sama, intenzita .
4
svobodného "já", vždy otevřeného plnosti bytí a stále zno>Vu - v celé čerstvosti svých "předpůvodních" intencí a
navzdory jejich konečné marnosti — se k ní vzpínajícího,
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vymizela; aby vymizala kontinuita a identita; ztratil se
objekty jeho svoboda a vůle; zbyl jen průsečík rozmanitých
faktoru"ne-já”: subjekt už nepatří do kategorie důvodů,
"člověk je vně" (Levinas), "já" se oklikou vrátili do své
původn í nesvobody a proměnilo se v cizotu světa (málocove mně vyvolává větší úzkost^ pocit cizoty, než když se
mi dostá vá vědeckého "vysvětlení" mého "já " - ač už ja
ko úkazu biochemického, psychologického či politického).
Jak se člověk stává plně existencí, otevírá se tedy
před ním^jako jeho stěžejní úkol nutnodt vyvrovnat se se
svými vrženostml - do orientace k bytí i do pobytu ve svě
tě. A v každém okamžiku před ním vždy znovu stojí dvě zá
kladní alternativy: hledat takový způsob pobytu, který by
se mohl bytí dotýkat, a nikoli od něho odvracet, naslouchat
průběžně"nevyslovenému1v řeči světa" a přijímat tak svět
trvale jako pootevřené bytí — anebo se prostě od bytí
odvrátit, přijmout svůj pobyt jako svou nejvyšší. orienta
ci a smysl (ve skutečnosti pseudosmysl), plně vstoupit do
jeho služeb a rezignovat tedy na těžko srozumitelný a dos
ti obtížný "hlas bytí" v sobě i ve světě, tj. na sebe
sama jako subjekt á "oddělené bytí"9odcitit;se své. nej
vlastnější záhadné podstatě..
Tyto alternativy jsou ovšem i alternativami lidské
odpovědnostit bud původní"neodpovědná" "odpovědnost za
vše" získává pobytem "já" ve světě, prostoru a čase pos
tupně i dimenze "k" (stává se tedy odpovědností člověka za
jeho "odpovědnost") a tím člověka vede k trvalému a trva
le' se prohlubujícímu kontaktu s integritou bytí - anebo
člověk z takovéto odpovědnosti sleví, ustoupí od ní,
zřekne se jí (za pomoci pestré palety různých způsobů sebeobelhání) a nahradí ji účelovostí, plně vlečenou nároky
pobytu: jeho morálka je pak morálkou "hypotetického
imperativu" /stará se například o druhé - včetně těch, co
teprve přijdou - jen do té míry, do jaké je to účelné a
praktické z hlediska jeho vlastního pobytu), anebo morál
kou "zvěčněnou", totiž takovou, Jejímž měřítkem už není
průběžná, čerstvá a radikální konfrontace s vlastním půvo
dem bytí a se zkušeností dotyku jeho integrity /tedy tr
valá přítomnost intencí "před-já" jako východisek, Jim”
musí být zralé "já" stále nějaké právo), ale která se měří
věrností jí samé jako lidského produktu,vzniklému sice
kdysi ze skutečné transcendence k bytí, aležijícímu si už
dávno autonomně životem pouhé věci, kterou člověk přijímá
jako^jednu z náležitostí svého pobytu ve světě. Jak se
ještě pokusím ukázat, tím, že tato morálka konzerací dáv
né intence "před- já" vy tváří iluzi,, jakoby stále o tuto
intenci slo,, oklamava človeka takovou měrou, že mu nakonec
umožňuje páchat jménem dobra jakékoli zlo.

.
10. července 1982-(136)
3) Orientace k bytí ústi do tazam po smyslu, tohoto
ústředního existenciálního tázání. Není to tázání po úče
lu či funkci^nějakého jsoucna vzhledem k jinému jsoucnu
v^rámci tak či onak konstituovaného světa, ale tázání
překračující horizont všechjsoucen i horizont světa: do
otázky tu totiž člověk klade svet jako celek i sebe sama
jako subjekt svého tázání; táže se celou bytostí, která se
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- 1~ cele v tuto otázku mění a cele v ní mění i svět; tat©
otázka míří k samotnému bytí. Jak existenciálni zlušenost
není přitom nijak^věcně zodpověditelná:jedinou odpovědí
na ni je opět zkušenost - zkušenostsmysluplnosti jako ra
dostný zážitek jednoty hlasu bytí v nás a hlasu bytí ve
světě, zážitek, který jako by oba tyto hlasy teprve napl
no probouzel a rozezníval a tím otevíral bytí světa nám
a nás tomuto bytí.Čili: svět se před člověkem, tázajícím
se po smyslu, skutečně osmy slň uje - a to nejen jako ob
sahu jeho zkušenosti, který čeká na své zabydleiní, ale
zároveň jako samo toto zabydlení, tedy výsledek činného
vstupn "já" od původní cizoty světa a obraz jeho pbytu
v něm. A skutečně: svět "já" orientovaného k bytí je jiný,
n. ež svět "já" propadlého pobytu: nic vněm není beze
zbytku vymezováno svou funkcí, ale vše tuto funkci i samo
sebe nějak přesahuje; vše jako by se v něm nějakým způ
sobem obraceli k bytí, jeho harmonii, nekonečnosti, tota
litě a tajemství; všechno jako by v něm zrcadlilo otev
řenost subjektu, který tento svět zabydluje, jeho pokorný
úžas nad svrchovaností bytí, hrůzu z ní, touhu po jejím
dotyku i jeho nepotlačitelnou naději., Přesně tyto těžko
zachytitelné, veledůležité dimenze svět "já" propadlého,
pobytu osudově postrádá: je to svět funkcí, účelů a fun
gování, svět na sebe orientovaný a do sebe uzavřený.,
pustý ve své vnější pestrosti, prázdný ve své iluzorní
bohatosti, nevědomý ve svém tonutí v informacích, chlad
ný, odcizený a vpos^edkunesmyslný. (Výmluvně ho symbo
lizuje sídliště, zajištující ubytování rezignací na do
mov: bez genia loci jako přesahu své ubytovací funkce
proměňuje tajemství města v pouhou životní komplikaci:
Hledat v něm někoho není dobrodružství, ale únavným
zdržováním. Je to svět exteriority, extenzity a expanze,
svět umocňován^ se, ovládání a dobývání: dobýváme konti^
rentynerostná bohatství, vzdušný prostor, enrgii za
kletou ve hmotě, vesmír.. Cílem dobývání je ovšem dobytí
a na jeho konci se nevyhnutelně vynořuje známá scenérie
dobytého území: kont inenty jsou rozvráceny, útroby ze
mě vydrancovány, ovzduší znečištěno a energie zakletá ve
hmotě uvolněna v podobě tisíců atomových hlavic, schop
ných destkrát zničit civilizaci i povrch planety, A jako
výsledek úspěšného dobytí vesmíru skví se na Měsíci vrakoviště: malý předobraz toho, co se chystá tato civiliza
ce udělat z planety, na níž vznikla.
Propadnutí pobytu je porušním rovnováhy bytostných
intencí existence a tudíž popřením její samotné dramaticky
rozporné podstaty; rozpor, který mohl být - přiznán pružinou jejího rozkvětu — stává se — vykázán za' její
hranice - jejím hrobem. Svět tohoto propadnutí roste tedy
z krize subjektu jáko subjektu; je výrazem kruze lidské
odpovědnosti. Kterou zároveň dál. prohlubuje. Propadnutí
pobytu je tedy pádem do bludného kruhu, v němž bezmoc,
kompenzující se orgiemi moci, stupňuje sebe samu, aby‘člo
věk nakonec - jako čarodějův učedník u Goetha - jen nechápacě zíral na dílo, vzešlé z jeho pyšné iluze pochope
ni..
Jak tento^bludný kruh protrhnout? Zdá se, že jediný
způsob: revoluční obrat k bytí. Prvním předpokladem tako-
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vého obratu je ovšem rozpoznání bludnosti toHoto kru
hu. Moderní člověk se už k taxovému rozpoznání, myslím,
dopracoval: je obsaženo ve zkušenosti absurdity.
Květina, ryba, galaxie, neutrino, nervový systém
člověka - cokoliv, co není lidským dílem, v nás může
probouzet úžas, hrůzu, radostna nejrozmanitější jiné po
city, nemůže však to samo o sobě vyvolat pocit absurdity.
Ten vyvolává vždycky jen něco, co dělá člověk, lidské
instituce, myšlenky, výrobky, vztahy, činy atd. Je to tot iž, zkušenost, že něco, co se vzpínalo nebo mělo či
mohlo vzpínat ke smyslu - tedy něco bytostně lidského —
- se ke smyslu nevzpíná či ho ztrácí. Je to tedy zkuše
nost ztráty dotyku s bytím, zkušenost krachujícího osmyslnění, zkušenost lidství, které zjistilo, že se samo so
bě zpronevěřilo, že "sešlo z cesty" a které se právě tím
opět ke své cestě obrací : ve vědomí absence smyslu se
opět ke své cestě obrací: ve vědomí absence smyslu se opět
hlásí t ouha po něm« Je-li "smysl" kategorií veskrze
lidskou, pak o "nesmyslu" to platí, j ak patrno, dvojnásob:
je to zkušenost lidská nejen tím, že ji činí člověk, ale
i tím, že ji Člověk činí jen tváří v žvář tomu, co už
učinil. Je to zkušenost Mjá" orientovaného k bytí s "já”
propadlým do pobytu; je to zkušenost člověka se sebou sa
mým. A i když v ní ožívá nebo se připomíná prapůvodní
zkušenost cizoty světa, není zkušenost absurdity - jako
poměrně pozdní zkušenost veskrze "zralého já" - zdaleka
s touže rozpomínkou totžná: cizota světa v ní totiž není
tím, co tu musí být a do čeho jsme "před-původně" vrženi,
ale naopak tím, co tu být nemusí a do čeho se takříkajíc
sami vrháme* Anebo snad nezačíná až dnes pravá absurdita?
Měsíc není absurdní. Absurdní je vrakoviště, které
na něm člověk zanechal: nikoli Měsíci, ale tomuto vrakovišti chybí jakýkoli přesah k bytí a jeho tajemnému řádu,
a jakýkoli odlesk úžasu, pokory a naděje člověka, který
se k bytí vzpíná. Je v něm jen pustota věcí, vytržených
ze souvislosti, zpupnost dobyvatelů, počítajících s tím,
že po nich budou uklízet zajatci a poražení, beznaděj těc£
kdo se nevztahují k věčnosti, ale k dnešnímu dni. Absurdní
- protože ve své pýše směšně nepatřičná - expanze obydlenosti, zaplacená ztrátou zabydlenosti. Člověk se tu před
stavuje jako ten, kým vstupuje do vesmíru nikoli moudrý
účastník jeho řádu, -ale jeho namyšlený ničitel, vnášející
do vesmíru jen nepatřičnost, nelad a marnost. Je to legi
timace upadlého lidství, které odhodilo z modulu svého, po
bytu - jako cosi nad váhu a už nepotřebného - to najdôle
žitejší - jeho smysl a tím tento pobyt ke svému pozdnímu
údivu postavilo tváří v tvář hrozbě zániku. Odvrat od bytí
ve silosofickém smyslu sleva t ak nakonec směruje k nevytí
až hrůzně nefilosofickému.
IX.

17. července 1982

(137)

1

Už mnoho let, kdykoli přemýšlím o odpovědnosti nebo se
o^ní s někým bavím, přichází mi na mysl jeden triviální
případ:, nastoupí, v noci do zadního vozu tramvaje, abych
se svezl jednu stanici. Ve voze nikdo není, ani průvodčí,
protože jízdné se platí vhozením mince do příslušné schrán
ky (teS už se v pražských tramvajích, pokud vím, tenhle
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systém samoobsluhy nevyskytuje). Vhodit mincí do schránky
tedy mohu i nemusím: nevhodím-li ji tam, nikdo to neuvidí,
nikdy nikdo se do nedozví, nikdy nikdo mne nebude moci
z tohoto přestupku usvědčit, A tu se přede mnou , bez oh
ledu na to, kolik mám peněz, otevírá velké dilema: vhodit
či nevhodit? Z hlediska mého pobytu ve světě je evidentně
rozumné nevhodit: vhodit do schránky minci je totéž, jakoji hodit do kanálu; znamená to zcela dobrovolně a zbytečně
přijít o korunu. Presto upadám do rozpaků, váhám, přemýš
lím, ba možno říci, že se přímo trápím. Proč? Co mne*nutká
přeci jen korunu vhodit? Rozhodně to není strach z násled
ků eventuálního nezaplacení - je absolutně vyloučeno, že
by můj přestupek byl odhalen a odsouzen -, není to ani
touha zaplacením předvést někomu svůj respekt k občanským
povinnostem: stgjně jako nemá kdo posoudit nezaplacení,
není ani nikoho, kdo by ocenil zaplacení. Přátelé, spolu
občané, veřejnost, společnost, dopravní podnik i sám stát
spí v tuto chvíli tvrdým spánkem, jsou zcela mimo mé,dile
ma a jakýkoliv účelový ohled na jejich mínění by byl evi
dentně nesmyslný. Je to pře čistě a výhradně má, v níž
nehraje vůbec roli, jak moc mi záleží či nezáleží na míně
ní kohokoliv o mně. Ale nejen to
v této při je dokonce
nepodstatné i to, jak dalece mi záleží nebo nezáleží na
obecnémprospěchu: je jasné, že ta noční jízda tramvaje
bude stát společnost to, co ji bude stát, bez ohledu na t$
zda zaplatím či nikoliv, a je jasné, že z hlediska celko
ví finanční bilance dopravního podniku je úplně jedno, zda
se v jeho aktivech objeví či neobjeví koruna. Proč mne
tedy vlastně cosi nutká zaplatit? Anebo proč cítím výčitky
když se chystám nezaplatit?
Je to hlubší problém, než by se zprvu zdálo, vím, že
bych se měl chovat tak, jak by se měli chovat všichni,
vím, že zaplatit je správné, že se to má, byl jsen; tomu
tak učen, jsem navyklý to tak brát, vážím si těch, kdo mne
to učili a kdo to tak dělají. Má výchova, slušnost, mé
zvyklost i,'pocit povinnosti a odpovědnosti k celku, jak mi
byl po celý život vštěpován, to všechno zajisté hraje v
mém dilematu svou úlohu - je to však úloha pouhého pozadí,
v podstatě stejně vnějšího, jako je třeba otázka, jak vy
soké je jízdné, kolik mám u sebe poněz, ýjak daleko jedu,
zda mne přeci jen někdo nemohl vidět, atd. atd.. Vliv mé
výchovy'či hloubka přijetí obecných morálních norem pod
statu mého dilematu vysvětlují stejně málo, jako všechny
jeho jiné vnější okolnosti, jejichž panoráma se k němu má
asi tak, jako kulisy, jeviště, reflektory k vlastnímu dra
matu^ které se za jejich pomoci rozvině.
Zkoumejme tedy samu strukturu tohoto dramatu: myslím,
že každému je z vlastní zkušenosti zřejmé,, že tu jde o
dialog. Dialog mého "já” jako subjektu své svobody ('mohu
zaplatit i nezaplatit), své reflexe (zvažuji, co je vně
tohoto vlastního "já”, co je od něho odděleno a není s ním
identické. Tento "partner” však^nestojí vedle mne, nemohu
ho vidět, nemohu mu však zároveň sejít s očí: jeho zrak i
hlas at jsem kdekoli;, neuniknu mu ani ho neobelstím: ví
vše. Je to t ak zvaný "vnitřní hlas", je to mé "nad-já”,
je to^moje ysvědomí"? Zajisté, slyším-li jeho volání k
odpovědnosti, slyším toto volání v sobě, ve své duši i ve
svém srdci, je to má a hluboce má zkušenost, by? jiný, než

- 20 -

ta, kterou mi zprostředkovávají mé smysly., To však nemění
nic na tom, že tento hlas se obrací na mne a se mnou vstu
puje do rozhovorů, že tedy k mému ”já” - které, jak doufám
není schizofrenní - přichází zvenčí.
kdo to tedy vlastně se mnou hovoří? Někdo, na kom mi,
jak patrno záleží víc, než na dopravním podniku, víc, než
na svých nejlepších přátelích (což by se ukázalo tehdy,
až by se tento hlas dostal do kontraverze s jejich míně
ním)^ dokonce v jistém ohledu víc, než na mně samotném,
totiž na,mně jako subjektu svého pobytu a nositeli svých
"pobytových” zájmů (mezi něž patří i celkem přirozená sna
ha ušetřit korunu). Někdo, kdo "všechno ví" (je tedy vše
vědoucí), je všude (je tedy všudypřítomný) a vše si pamatuje; je sice nekonečně chápavý, ale zároveň zcela nepodplatitelný; kdo je^pro mne nejvyšší a naprosto jednoznač
nou autoritou ve všech mravních otázkách a kdo je tedy sám
Zákon; někdo věčný, kdo skrze sebe udělá věčným i nine,
takže nemohu spoléhat na příchod okamžiku, kdy všechno
skončí a pomine tudíž i má závislost na něm; někdo, k ně
muž se cele vztahuji a pro něhož jako bych vposledku
všechno dělal. Tento "někdo” mne přitom oslovuje zcela
adresně a osobně^(nikoli tedy jen jako anonymního přís
lušníka cestující veřejnosti, jak to činí dopravní podnik).
x-^do to je vsak Bůh? Je mnoho jemných důvodů, proč se
zdráhám tohoto slova užívat; svou roli tu hraje určitý
stud (nevím^přesne za co, proč a před čím), hlavně však
asi obava,^že bych tímto příliš určitým označením (resp.
tvrzením, že "Bůh" je> promítal svou veskrze osobní, zcela
vnitřní a dosti nejasnou (byt jakkoli hlubokou a naléha
vou) zkušenost přílič jednoznačně "ven”, vlastně na ono
probelmatické projekční plátno tak zvané "objektivní rea
lity", a tím ji^příliš přesahoval. Zda je či není Bůh - tak, jak ho křestanské lidstvo chápe - nevím a ani vědět
nemohu, nevím dokonce ani,: zda je na místě, abych samo ono
volání k odpovědnosti, které slyším, tímto slovem označo
val. Vím jen tolik: že bytí (jehož bytí je přeci jen snaz
ší předpokládat, než bytí Boha (ve své integritě, plnosti
a nekonečnosti, jako princip,^smiřování a smysl všeho, co
je, a jako nejhlubší a zároveň nejširší "uvnitř" všeho
jsoucího ( podrobněji o tom jest ě budu psát) nabývá v té
sféře naší vnitřní zkušenosti, o níž tu píšu, výrazně
osobní rysy: jeho hlas, jak ho zachycujeme dík své "nastavenosti na jeho vlnovou dénku" (tj. dík svému původu v něm
a své orientaci k němu), se nám zdá vycházet z nějaké jeho
zvláštní "neoddělené” subjektivity a vlastní nekonečnou
paměti, všudypřitomnym ouchem a nekonečně velikým srdcem.
Jinými slovy: bytí univerza jakoby ve chvílích, kdy se s
nim^na této rovine setkáváme, získavalo nějakou osobní
tvář a tou jako by se k nám obracelo. Nakolik mu tuto tvář
dává jen naše veskrze omezená a pochopitelně vždycky hlu
boce antropomorfická představivost, přesněji řečeno co
z teto naši zkušenosti jde na vrub toho, kdo ji činí, a co
na vrub toho, s čím je činěna, je ovsem nemožné posoudit a
vlastně nesmyslné posuzovat: nad všechny své ostatní zku
šenosti, opustit tedy sebe sama, svou oddělenost a své
linstvi, stát se Bohem. At tomu však je jakkoli, iedno se
mi zdá být jisté: že naše '-já" - pokud se mu ještě úplně
nepodařilo potlačit jen a jen proto, že se bytostně vzta
huje k bytí jako k tomu, v cem cítí jedinou souvislost,
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smysl a jakési nevyhnutelně existující ’’vysvětlení” všeho
jsoucího, že se k němu vztahuje a vzpíná celou svou bytos
tí, že slyší v sobě a kolem sebe onen ’’hlas”, kterým ho
toto bytí oslovuje a volá, že v tomto hlase poznává volání
svého původu a cíle, své pravé příslušnosti i své pravé
odpovědnosti, a že tento hlas bere vážněji, než cokoli ji
ného •
X

24. července 1982 (138)

Před pěti lety mne potkala příhoda, která měla pro
můj další život v mnoha ohledech klíčový význam. Začlo to
docela nenápadně: byl jsem poprvé ve vazbě a jednou večer
po výslechu jsem napsal prokurátorovi žádost o propuště
ní, Takové^žádosti píší vězňové ve vazbě pořád a i já to
chápal spíš jako rutinní , nevýznamnou a především autohygienickou věc: věděl jsem přirozeně, že o tom, zda budu
či nebudu propuštěn, rozhodují docela jiné věci, než
jestli napíšu či nenapíšu příslušnou žádost. Vyšetřování
nicméně očividně přešlapovalo na místě a mně se zdálo
správné toho využít a ozvat se. Svou žádost jsem napsal
způsobem, který mi tehdy připadal veftmi* taktický a mazaný;
neřekl jsem v ní sice nic, co bych si byl nemyslel nebo co
by nebylo pravda, pouze jsem jaksi ’’přehlédl”, že pravda
není jen to, co se říká, ale i to, kdo, komu, proč, jak a
za jakých okolností to říká. Dík tomuto drobnému "přehléd
nutí” (přesněji: malému sebeobelhávání ) za to, co jsem
řekl, dostalo - jakoby náhodou - do povážlivé blízkosti
toho, co chtěl adresát slyšet. Obzvláš? absurdní bylo, že
pohnutkou - aspoň vědomou a přiznanou - k tomuto manévru
mi nebyla naděje, že ro k něčemu povedeale jen jakási
profesionálně intelektuálská a trochu zvrácená radost z
vlastního - jak jsem si myslel - ’’čestného lišáctví". (Pro
pořádek^dodávám, že když jsem to po letech četl, vstávaly
mi nad Čestností toho lišáctví vlasy hrůzou na hlavě). Tu
žádost jsem druhý^den odeslal a jelikož nikdo na ni nerea
goval a^mé věznění bylo dál prodlužováno, domníval jsem s^
že skončila tam, kde podobné žádosti končívají, a víceméně
jsem na ni zapomněl. A pak jednoho dne spadl blesk z nebe:
bylo mi vyjeveno, že budu asi propuštěn, přičemž bude mé
žádosti "politickv využito”. Věděl jsem samozřejmě ihned,
co to znamená: (1) že náležitým ’’převyprávěním”, ’’doplně
ním” ^a čirokým publikováním mé žádosti bude vytvořen do
jem, že jsem nevydržel, podlehl tlaku a ustoupil od svých
postojů, názorů a celé své dosavadní práce, že jsem
zkrátka zradil svou věc , a to jen z toho nicotného důvody
abych se dostal z vězení; (2) že jakýmkoliv dementováním a
opravováním na tomto dojmu nic nezměním, protože základní
fakt, že jsem cosi "vstřícného” napsal, nebudu moci popřít,
a vše, co k tomu budu moci dodat,' že bude se právem jevit
jen^jako vykračování; (3) že katastrofa, která se blíží, je
neodvratná; X4) že skvrna, která na mě a na všem, na čem
jsem se podílel, tímto ulpí, mne bude pronásledovat léta,
způsobí mi bezměrné vnitrní utrpení, mne bude pronásledovat
léta, způsobí mi bezměrné vnitřní utrpení, pravděpodobně
se jí budu snažit zamazat několika roky ve vězení (stalo
sejj.^ale ani tím ji úplně nesprovodím ze světa; (5> že za
to všechno můžu děkovat jen a jen sobě: nikdo mne k ničemu
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se vlastně neocital a jen proto, že jsem na chvíli neod
pustitelným způsobem ztratil mravní bdělost, dal jsem - sám od sebe a zcela zbytečně - druhé straně do rukou
zbraň, která pro ní byla v podstatě darem z nebes. Násle
dovalo krátké ol^obí zoufalých pokusů o odvrácení neod
vratného — a pak se stalo to a všechna má zlá očekávání
byla víc než vrchovatě naplněna: vyšel jsem z vězení zha
nobenia stanul tváří v tvář světu, který se mi jevil jako
jediná svrchovaně oprávněná výčitka. Nikdo neví, co všech
no jsem v této^nejtemnější době svého života prožil (tro
chu to snad tušíš jen Ty): byly to týdny, měsíce a vlastně
léta tichého zoufání, sebeužírání, studu, vnitřní hanby,
výčitek a nechapa vých otázek. Chvíli jsem unikal od
světa, před nímž mi^bylo trapně, do trudnomyslné samoty a
masochistické rozkoše z nekonečného sebeobviňování chvíli
jsem prchal naopak z tohoto vnitrního pekla do hektické
aktivity, kterou jsem ho chtěl přehlušit a zároveň jaksi
"rehabilitovat”. Cítil jsem přirozeně křečovitost svého po
cinani, nedokázal jsem se ji vsak zbavit. Relativné nejlíp
mi bylo ve vězení: při svém druhém zavření jsem si trochu
oddychl a při tom třetím, dounes trvajícím, jsem se - as
poň doufám - konečně z toho všeho vzpamatoval. A vlastně
teprve dne - po více než pěti letech - jsem schopen se
nad celou tu záležitost vznést a vyváženěji ji obzírat:
teprve^ted si začínám totiž plně uvědomovat, že to nebyl - aspoň z mého hlediska - jen nějaký nepochopitelný lap
sus, který mi přinesl spustu zbytečného utrpení, ale že to
byla zároveň zkušenost hluboce kladného a veskrze očistné
ho výzhamu, za kterou bych měl být svému osudu spíše vdě
čen, než ho proklínat. Vrhla mne totiž do sice dramatické,
ale právě proto velmi důrazné konfrontace se sebou samým,
otřásla tak říkajíc mým celým "já”, aby z něj vytřásla
jakýsi hlubší vhled do sebe sama, jakési vážnější přijetí
nepochopení mé sitúace, svých vrženosti i svých horizon
tů, a aby mne posléze dovedla i k novému a souvislejšímu
uvažování o problému lidské odpovědnosti. Proto se také k
této příhodě dnes ještě vůbec vrací: abych trochu prozkou
mal, co a jak se mi - z dnešního pohledu - skrze ni a na
ní vyjevilo. Zdá se mi totiž, že .^ez takové pasáže by
tyto mé úmysly nebyly jaksi úplné: proč by vlastně měly
zamlčovat svůj nejvlastnější existenciálni původ a na čem
jiném by měly svá tvrzení příhodněji demohstrovat, než na
tom, co je de facto dalo do pohybu?
('Centrální otázka, k níž jsem se znovu a znovu vracel,
zněla: jak se to mohlo stát? Jak jsem mohl udělat tak prů
zračně pochybnou věc? Bylo to nějaké dočasné pomatení
smyslu, vyvolané zvláštní atmosférou mého prvního zavření,
provázenou poměrně obratným způsobem vyšetřování, nepříliš
šťastnou strategií mé obrany (by£ mělapůvodně své racio
nální důvody), mou totálně falešnou představou o situaci a
jejich veskrze chybným hodnocením? Anebo to byla, snad ně
jaká docela banální psychóza vězně - začátečníka? Sehrál
tu roli postoj mého obhájce, o němž jsem se mylně domníval
že tlumočí náhled mého okolí? Nepodlehl jsem až příliš
některým svým vlastnostem, zcela se nehodícím k mému po
stavení a. vůbec k mému osudu, jako je nepatřičná důvěři
vost, zdvořilost,, hloupá víra ve stopy dobrých úmyslů v
počínání mých odpůrců, neustále. pochybování o sobě samém,.
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snaha s každým vycházet po dobrém, potřeba neustále obha
jovat a vysv ětlovat sebe sama, spojená s naprostou nes
chopnost i v osobním styku svému okolí na botíž? 31o tu
o nějakou hrubou myšlenkovou chybu, o projev podvědomého
fyziologického strachu nebo to byl prostě jen chybný výpo
čet, jakého se muže dopustit každý (aniž to má obvykle tak
dalekosáhlé důsledky?)o Takto a podobně jsem se tedy tázal,
ale at už jsem takové otázky zodpovídal jakkoli, pořád
jsem cítil, ze podstaty věci se kupodivu nijak nedotýkám,
zadného vysvětleni se nedobírám a žádné relativní vnitřní
■ vyrovnonosti tím nedosahuji,, Vím už dlouho, proč tomu tak
bylo, ale teprve ted^to asi umím artikulovaně vyjádřit:
chyba^nebyla v tom, že^bych na své otázky špatně odpovídal
nebo spatně hodnotil význam rozmanitých (ostatně vzájemně
se poaminujících a kombinujících), faktorů, které rámcovaly
mou situaci^a tedy i můj čin* Chyba byla v něčem jiném: v
samotném způsobu tohoto tázání, v samotném jeho původu,
který nebylo ,nic , jiného, než podvědomá snaha lokalizovat
najvlastnějši příčinu mého selhání někam "vně", za hranice
mého skutečného "já" ("já mého já"), do nějakých "okolností",
"podmínek", vnějších faktorů či vlivů, do nějakého zcizujícího "psychologična" - tohoto typicky moderního způsobu,
jak vyloučit subjekt "z kategorie důvodů". Ano, to tázaní
bylo v podstatě jen projevem zoufalého úsilí skrýt před se
bou samýmvtvrdý fakt1, že šlo prostě o selhání mé, tedy o
selhání^přesně .toho "já mého já", které ae tomuto selhání
v zápětí tak diví, které se ho pokouší stůj co stůj nějak
"vysvetliť’,, přesunout, tak jeho kořeny nenápadně do
"ne.já" a tím se od něj de facto distancovat a osvobodit,
bebezdvojení, z^něhoz má tázání vyrůstalo a které dál pro
hlubovalo, štěpící mé"já" na to cizí, minulé a nepochopitel
né, které selhalo, a na.to živé a přítomné, skutečné a sku
tečně mé, které to první nechápe a odsuzuje (roztrpčeno, že
musí nést následky jeho činů), tak celé toto sebezdvojení
.bylo jen nepřirozeným pokusem vylhát se ze své odpovědnosti
za sebe sama a přesunout ji na kohosi jiného. Skrytá po
hnutka tohoto pokusu je mi dnes nějak zřejmá: přijmout plnou
°dpoyědnost za své vlastní selhání je z hlediska "pobytových
zájmů" neobyčejně^těžké , mnohdy téměř nesnesitelné a ne
možné, a chce-li člověk aspoň trochu "normálně " žít - tj.
pobývat ve světě (veden tzv. pudem sebezáchovy) - je přímo
neodolatelně puzen k tomu, aby si situaci usnadnil takovým-to sebezdvojením, proměňujícím věc v jakési nešíastné
."nedorozunnění": pravým adresátem oprávněných výčitek
přece nemohu být já,^ale ten druhý, který je mylně mnou
definován. kam by ovšem takový postup vedl, pokud by člověk
u něj setrval a se s ním spokojil, je zřejmé: k rozpadu
vlastní identity. Protože jen plným ručením za své vlastní
včera, jen tímto bezvýhradným ručením "já" za nebe sama a
za vše, čím kdy bylo a co udělalo, získává "já" kontinuitu
a^tudíž^i identitu se sebou samým, jen a jen ta se stává
vůbec něčím určitým,^ohraničeným a vymezeným, ke svému oko
lí zachytitelně vztaženým, nerozplizlým v něm a nepropadlým
jeho nahodilému prodání. Zříci se této plné odpovědnosti
z^sebe sama, slevit ze své integrity a suverenity, neroz
šiřovat a neposilovat, ale naopak zužovat a oslabovat vlá
du svého "já" nad růrnými okrsky svých činů (včetně těch,
jež se přičítají například "pudům" - této další alibistické
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lokalizaci "já” do "ne-já” (znamená vposledku jediné: odvracet
se od bytí, rezignovat na své záhadné propojení - svým původem
i svým cílem - a, jeho.plností a integritou, zrušit své kom
plexní vztahování k nim - a rozpadat se do tříště izolovaných,
do sebe uzavřených^a jakýkoliv přesah postrádajících ’’poby
tových událostí”, zájmů a cílů, rozpouštět se ve svém pobý
vání a tím v ”ne-já” a připravovat se tak posléze o vpravdě
lidské bytí, t j. bytí jako v plnosti bytí jako v plnosti bytí
zakotvenou a k ní orientovanou vnitrní souvislost, směrování,
presah,^smysl a poslání lidské existence. Čili: rozptýlit se
v<- světě, ve světě jevů, partikulárních účelů, nahodilostí,
jednotlivostí, "pouhostí” a nesouvislých starostí; usnadnit
si domněle^život —ale za cenu ztráty sebe sama, zázraku své
ho odděleného a právě proto k integritě bytí se vzpínajícího
bytí; ztratit svou v bytí zakotvenou a k němu spolehlivě
vztaženou identitou tedy to hlavní a jediné, co drží naše
P°bromadě a dělá z nás skutečně člověka. Tohle všechno
vědět nebo říkat není přirozeně nikterak těžké , opravdu
existenciálne to zažít však vůbec není lehké,jak jsem příle
žitost sáni na sobě velmi tvrdě poznat. Neexistuje totiž zku
šenost, která by intenzivněji, než skutečnost vlastního sel
hání, umožňovala člověku pochopit - podaří-li se mu ovšem
cele a' bez vytáček se jí otevřít - svou odpovědnost jakožto
odpovědnost za sebe sama. ;
Pučit za své úspěchy je snadné. Přijmout však odpověd
nost i za své selhání, přijmout je bezvýhradně jako selhání
opravdu svá, nikam a na nic nepřesunutelná, a sám se i činně
přihlásit - bez ohledu na sebelíp maskované pobytové zájmy
i dobře míněné rady - k tomu, co je třeb a za ně platit - je po čertech těžké! Ale jedině tudy vede cesta - jak se,
doufám, sám na své zkušenosti přesvědčuji — k novému, lepší
mu a hlubšímu nalezení sebe sama, k obnovené suverenitě nad
svými věcmi, k radikálně novému vzhledu do tajemné vážnosti
své existence jako nejasného úkolu a do jejího transcendentálního významu. A jedině takové vnitrní pochopení může na
konec vést k tomu, co by se dalo nazvat pravým "mírem duše",
k této nejvyšší radosti, ke skutečné smysluplnosti, k této
nekonečné "radosti a bytí”. Podaří-li se to člověku, pak
všechno pobytové strádání přestává být najednou strádáním,
ale stává se tím čemu křestané říkají milost.

Přerušuji uprostřed myšlenky - pokračování příště - trochu
pozdní přání: čti to až společně s dalším dopisem l (Pozn.
ea. : Následující odstavec je již z dopisu č. 139. Byl
umístěn sem na základě poznámky v dopise č. 140: ” První
odstavec dopisu 139 (včetně opravy) patří ještě do dopisu
č. 138”).
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XI

31. července 1982 (139)

(2 ) Vzniká ovšem další otázka: proč jsem se vlastně
otázkou, jak se to mohlo stát, tak dlouho trápil, když jsem
na tom nemohl beztak nic změnit? Proč jsem se tím do nekonečna
užíral a za každou cenu si potreboval najít nějaké "vy světl.ení"?
hůavně: proč mne žádhé ’’vysvětlení” neuspokojovalo a nic na
mém zoiifalství neměnilo? Vždy? mé okolí - přátelé i veřejnost se s mým selháním dříve nebo později vyrovnalo, smířilo, tak či
onak je pochopilo či ookonce omluvilo anebo na ně už dávno
zapomnělo! Proč^jsem na to nemohl a vlastně dodnes nemohu za
pomenou ja, kdyz už nikoho nenapadne mi to vyčítat, pokud to
vůbec ještě někoho zajímá? lVíyslím, že odpověd je nasnadě:
pramenem mého trápení bylo a je totéž, co mi v mé noční tram
vaji - nikoli slovy, ale naléhavěji: jakýmsi komplexním "tla
kem" na duši isrdce, tlakem kupodivu nepoměrně srozumitelnějším,
než nejvýmluvnější slova - říká, že bych měl přeci jen zaplatit;
co zde - stejně^jako tam- s tichou promikavostí demaskuje
všechny mé vytáčky; co mi posléze zde — podobně jako tam —
nedá klid, dokud nezaplatím: tam příslušnou korunu a zde ’’účet”
za své selhání. Je to tedy opět to, k čemu se skrze své vzta
hování vposledku jedině vztahuji a čemu jsme skrze každou svou
odpovědnost vposledku jedině odpovědný: onen tajemný "hlas
bytí”,vkterý zaznívá"shůry”, než cokoliv jiného, který však
zároveň - paradoxně - zaznívá k němu jen proto, že ho slyším
výsotě, ale především proto, že je to současně hlas mého vlast
ního bytí, z integrity bytí vytrženého a bytostně s ním proto
svázaného, mého vlastního bytí jako mé hlubinné dispozice
(tak či ona^. rozvíjené či zrazované), mého zakotvení a orien
tace, směřování, úkolu a smyslu, mého pravého a jediného lidské
ho vymezeni a naplněni. .Dosah tohoto volání — nebo trýznivě
vyčítavého mlčení - je.arci trochu jiný v případě nezaplacené
koruny vánoční tramvaji a v případě selhání, zrazujícího desít
ky statečných lidi, kteří mi věřili nebo dokonce za mnou šli
nelitujíce jakýchkoli obětí. A přece je to svou, podstatou
stále týž hlas. Jsme-li do své původní ’’odpovědnosti za vše”
bezprostředně vrženi, protože svým ’’před já” tkvíme tak říkajíc
ještě jednou nohou y původní plnosti bytí a protože se ještě
nevynořil^zietelněji náš duch, aby nás uvědomil o naší oddělenosti, zpřítomnii nám nutnost pobytu a přivolal ovšem i pokušení
v něm zakleté, jsme-li tedy na této rovině ještě neschopni
opravdu reflektovat "hlas bytí” (to znamená neschopni ho ani
plně'pochopit, ani dokonale neslyšet), pak teprve později —
ve vyhnijživotních zkoušek a zrajíce jimi do sebe — se ocitáme
ve skutečně "bdělé” konfrontaci s ním, v onom nekončícím "dia
logu s ním na rozcestí bytí pobytu, a teprve pak máme skuteč
nou svobodu se neustále znovu rozhodovat, za čím půjdeme a od
čeho se odvrátíme. Jinými slovyJ svou skutečnou odpovědnost —
jako odpovědnost za sebe a odpovědnost "k” - objevujeme, začí
náme 'Chápat, přijímat a naplňovat teprve bdělou "existenciálni
praxi", svými zkušenostmi a na nich, zkouškami, do nichž se
dostáváme, a úkoly, které před námi vyvstávají - a ovšem i vlast
ními selháními. Jedině takto se nám naše odpovědnost vyjevuje a jedině'V tomto dění a na něm se jí můžeme naopak zpronevěřo
vat a^zříkat. Abych se ale vrátil ke své příhodě: svému selhá
ní vděčím za^to, že jsem poprvé v životě stanul - je-li mi dovo
len takový příměr - přímo v pracovně Pánaboha: nikdy dosud jsem
se mu nedíval tak zblízka do tváře, nikdy dosud jsem neslyšel
tak zblízka jeho vyčítavý hlas, nikdy dosud jsem před ním ne
stál v tak hlubokých rozpacích, tak zahanben a zmatený, nikdy
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všech svých obhajob. A co je na této konfrontaci, úplně nově
mi vyjevující mou odpovědnost jako odpovědnost "k", nejzajímavějŠí: kdyby byla má žádost skončila v prokurátorově koši
a já vyšel z vězení jako hrdina, možná bych ji vůbec neprožil.
Čili: byl to stud^- zprvu předjímaný a později přímo zakoušený před mými nejbližŠími, přáteli, známými, veřejností - tedy stud
pied.konkrétními, omylnými, chybujícími a o skutečném vnějším
i vnitřním průběhu mé příhody v podstatě nic nevědoucími lidmi
(at už mne přitom právem či neprávem obhajovali), tedy stud
před oním , "relativním”, nahodilým prchavým a nepříliš směrodatným
"konkrétním horizontem" mého vztahování, co mne ; mému úžasu
postavilo do této dosud nejostřejší konfrontace s "absolutním
horizontem" mého vztahování, tj. s bytím světa i bytím svým.
S onou "osobní tváří", kterou se bytí, ke mně v takových chvílích
obrací! Není tomu tedy vůbec tak, že by byly nějaké dva od sebe
oddělené a sobě,vzdálené světy, přízemní svět omylných lidí,
na němž moc nezáleží, a nebeský svět boží, o který jedině jde.
Právě naopak: bytí je jediné, je všude a za vším, je to bytí
všeho, a není jiné cesty k němu, než té, která vede tímto mým
světem a títmo mým "já"; "hlas bytí" nepřichází "odjinud" (tj.
z nějakých transcendentálních nebes), ale jen a jen "odtud";
je oním "nevysloveným v řeči světa", o němž píše Heidegger v
"Polní cestě’', je jen tím, co je v této řeči a za ní, co jí dává
význam, souvislost, váhu, zaměření, smysl; tím, čím nás tato
řeč nejhlouběji- oslovuje a zasahuje, Čím nás otevírá sobe
samým, svému pravému bytí, svému "bytí v bytí".
3. Zpochybnění mé odpovědnosti zpochybnil otřes, který jsem
prožil, samozřejmě i mou identitu: vše, čím jsem byl pro sebe
i pro druhé, so ocitlo najednou v otázce; musel jsem předpokládat,
že mé okolí se právem ptá - sám jsem se musel ptát s ním - kdo
vlastně jsem? Jsem vůbec ještě ten, kterého jsem celou svou
dosavadní historií vymezoval, anebo jsem už někdo jiný, někdo,
kdo v mezní situaci selhává a na koho se tady už nelze - na
rozdíl od toho předchozího - plně spoléhat? Nevím, jak moc
a jak dlouho mé okolí po té příhodě nedůvěřovalo (úzkostlivě
jsem se vyhýbal jakémukoliv pátrání v tomto směru), předpoklá
daly jsem však - s extrémismem sobě vlastním - že jsem veškerou
důvěru ztratil, že na mě už nikdo plně nespoléhá, že jsem
taktně vyškrtnut ze seznamu "živých", g mou dosavadní^identitou
se tedy nutně otřáslo (v mém pocitu asi víc, že ve skutečnosti)
i celé mé dosavadní zakotvení, mé postavení, to čím jsem pro své
okolí byl. I tahle zkušenost byla ovšem pro mne nesmírně uži
tečná: umožnila mi nejen pochopit (takovou věc ví teoreticky
každý), ale přímo fyzicky zakusit fakt, že svou identitu člověk
nikdy nemá ve vlastnictví jako něco jednou daného, hotového
a nepochybného, jako nějaké jsoucno mezi jsoucny, jako věc,
s kterou může pak už hospodařit jako s kteroukoli jinou věcí,
užívat ji, opírat se o ni, těžit z ní a nanejvýš na ní občas
obnovit nátěr. Opravdu tvrdě jsem musel uznat, že tomu je právě
naopak: kdykoli může člověk celou svou historii - v několika
minutách - popřít a postavit na hlavu: stačí jen docela malá
ztráta bdělosti, jen trochu pohodlného spočinutí, jen trochu
bezstarostného spolehnutí, že čím člověk je, tím je a musí být
pořád. Pochopil jsem, že má identita je to, co dnes a denně
hledám, dělám, volím a vymezuji; že to není cesta, kterou joem
si jednou zvolil a pak si po ní už jen tak jdu, ale že to je
cesta, kterou každým krokem neustále vytyčuji, přičemž každé
bludné šlápnutí nebo vybočení, zaviněné třeba jen nedbalou
orientací v terénu,•zůstává její nesmazatelnou součástí a jeho
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náprava vyžaduje mnoho náročného úsilí. Zrání "já" do sebe
není tedy jen nějakým aditivním vršením poznatků a činů,
obalujícím původní vystavenost a nahotu vrstvami šatu a zbroje,
ale neustálá a nekončící Konfrontace s vlastním původem,
vlastními vrženostmi, s vlastní orientací, vyžadující v každém
okamžiku se vždy s plnou vážností vracet k ’’jádru věci”, vždy
znovu a znovu si klást prapůvodní otázky a od počátku přezkou
mávat svůj směr. A byň by měla lidská existence jakkoli úcty
hodnou historii za sebou, nikdy nemůže na ní spočinout jako na
podušce, ale ,vždy musí být pamětliva, že nic nemá předplaceno
a že^tu stojí y podstatě stále stejně ’’nahá”, stejně panenská tváři v tvář^vždy téže původní volbě a stejně vystavena ’’hlasu
kyti” 'i pokušení pobytových svodů. Lidská identita není prostě
nějakým vymezeným ’’místem pobytu”, ale trvalým kontaktem
s otázkou, jak být a jak pobývat. Kdoví, zda v mém případě
nešlo^dokonce o nějaké záchranné řízení osudu: co když mne
ten očistný otřes - možná na poslední chvíli - strhl z nená
padné cesty do^přístavu oné zvěčnělé, zcizené, zfetišizované
a posléze úplně falešné ‘"mravnosti zásluh”, o níž hovoří
Levines, oné "mravnosti pro tisk", tohoto obzvlášť matoucího
způsobu propadnutí pobytu jako pohodlnému obchodu s vlastním
institucionalizovaným nepohodlím?

XII
7* srpna 1982 (140)
vMá rodina, přátelé, známí, spoluvězňové, nezhámá meteoroložka, spolucestující v tramvaji, dopravní' podnik, diváci ,..ých
her, veřejnost, má vlast i státní moc: bezpočet vztahů, napětí,
lásek, závislostí, konfrontací, atmosfér, prostředí, prožitků,
činů, zálib, cílů a věcí, jimiž jsem s nimi volněji či těsněji
spojen - to všechno tvoří
onkrétní horizont" mého vztahová
ní, protože to vše je můj svět^ svět jako můj domov, svět, v němž
jsem^spletitě zakotven, k němuž se nepřetržitě vztahuji, na
jehož pozadí se-vymezuji, skrze nějž prostě jsem.Je to svět
mého pobývání, takový, jak se mi podává i otevírá, jak ho
zabydluji, jak se mi^skrze mé zkušenosti konstituuje a jak ho tak či onak - osmyslňuji. ké "já" tvoří tedy tento svět a tento
svět tvořivé "já". A. přece: můj pobat v tomto světě a mé vzta
hování k mému konkrétnímu horizontu nejsou, jak by se snad
zprvu mohlo zdát, vysvětleny nějakým jednoznačným a bezvýhradným
ulpíváním na nich jako takových, poddáváním se jejich právě
jsoucím, izolovaným, relativním, sebou samými se vyčerpávajícím
jevovým a povrchovým projevům, ale odvisí od něčeho jiného:
od míry a^způsobu, v jaké a jakým svůj pobyt orientuji k bytí
jako k něčemu, co je mimo tento svět a čeho lze dosíci jen něja
kým jeho "přeskočením" či nedbaním, ale naopak jako L tomu,
co je "v^něm" dokonce jaksi radikálněji, než vše, tj. k samot
nému bytí tohoto světa. Neznamená to nic jiného, než že svým
životem, zkušenostmi a životními zkouškami pronikám zvolna za
různe^horizonty svého "konkrétního horizontu", snažím se je
rozšířit^ překročit, nahlédnout za ně, dobrat se tohor co je za
nimi - až se posléze vzpínám až kamsi k jejich poslední mysliJelné
k "horizontu všech svých horizontů", k tomu, čemu
říkám "absolutní horizont" svého vztahování. A ten pak teprve
jak si postupně uvědomuji (ale také uvědomovat neruším, aniž by
se tím podstata věci změnila) - vdechuji do mého světa, pobý
vání ^v něm i vztahování k mému "konkrétnímu horizontu" jejich
pravý obsahy souvislost, smysl, perspektivu a směr; teprve on
na mne v řeči světa - jako to "nevyslovené" v ní - opravdu zá
vazně volá a tak se posléze stává jediným pravým, pevným a pošleš.
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nirn úběžníkem všeho mého vztahování a pobývání, jediným pra
vým, pevným .a posledním pozadím mého sebeustavování a sebevymezování, jediným a skutečně směrodatným ’’souřadnicovým
systémem” mé skutečné identity. Zdá-li se tedy zprvu, že má
odpovědnost "k" je prostě jen odpovědností k mému okolí, k
"ne-já”, kornému svě^i
tedy k mému "konkrétnímu horizontu",
pak to není, jak paiiřno, pravda celá; opravdu plně a spolehlivě
jsem ke svému okolí odpovědný jen tehdy, je-li má odpovědnost k
němu^prodchnuta odpovědností k mému "absolutnímu horizontu",
založená na ní a jí podřízena; jakékoli ulpění na nich jako
takových končí nevyhnutelně jen v pobytové účelnosti. Jinak
řečeno; jsou-li schránka na jízdné ’v tramvaji a výčitka mého
okolí za mé selhání jen tím, čím se na první pohled zdají,
totiž v prvním případě reprezentantem anonymního nároku insti
tuce, která mi je lhostejná přinejmenším tak, jako já jí,
druhém případě náhledem omylných, také selhávajících, o mé
příhodě nepříliš informovaných a časern ná ni zapomínajících
jedinců, pak ani jedno ani druhé mi můj pobyt nijak příliš
nekomplikuje, žádný hlubší "hlas bytí" mi nezprostředkovává
a dovoluje mi proplouvat životem celLem bezbolestně od jedné
pobytové události k druhé, aniž se příliš zatěžuji otázkou,
kým vlastně jsem. Jsem-li však orientován k bytí, jsou mi oba
tyto jevy něčím neskonale víc; projevy jediného integrálního bytí,
nepřesnou a pomíjivou řečí, jíž - a jedině jíž - mne oslovuje
zcela.přesný a nepomíjivý "hlas bytí", který je mi vším;
autoritou, bezvýhradnou a nejvyšší, voe integrující a osmyslňující, světlem, v němž se teprve stává skutečně člověkem, tj.
existencí identickou se sebou samým.
btručně řečeno; "absolutním horizontem" mého vztahování je
to, co na zývám bytím.
^Co to ale vlastně je - toto poněkud mysteriózní "bytí"? ó
Užívám toho pojmu už příliš dlouho, než abych necítil, že by
se hodilo ho trochu osvětlit. Nebudu to činit zrovna rád;
jeho rozostřenost, "měkkost" a nejasnost mi vyhovují; přesně
odpovídají tajemné zamlženosti toho, co tímto pojmem označuji;
líbí se mi, že v každé souvislosti či větě má trochu jiné
významové zabarvení, ,a vím,^že jakýkoli pokus ho nějak defino
vat ho zároveň ochudí, zploští a oslabí v jeho neurčitém
sémantickém vyzařování. Ale úplně se vyhnout takovému úkolu ?
by přeci jen asi nebylo docela seriózní.
Tedy především: mou jedinou zkušeností vskutku jistou a
nespornou je zkušenost bytí v tom nejprostším slova smyslu,
totiž zkušenost, že něco je. Přinejmenším se já, který tuto
zkušenost činím, je tato má zkušenost jako taková a je a musí
ze samé její podstaty být něco^ co jí zakouším; a kdybych byl což se mi zdá být dost nepravdepodobné, i když teoreticky to
vyloučeno samozřejmě není - jen já a všechno ostatní byl pouze
nějaký můj sen^i tehdy by to platilo: i sen je koneckonců
zkušeností, zkušeností něčeho, i op tady je, i on je nějakým
bytím. Pokouším-li se tuto svou triviální zkušenost bytí co
nejsvěďomitějí dál zkoumat,a pějak - pokud to vůbec jde slovy popsat, pak se.zdá být nejpriměřenější, když ji rozvrhnu ovlivněn zajisté-těmi fragmenty-?z' modér.nf,5filozofie , které mi
náhoda v průběhu let zavála.do ruky; aleýžároveň nikterak tím
svazován (což by ostatně ani^technicky nešlo; jak může být
člověk svazován něčím, co pořádně nezná?) - v podstatě do dvou
základních vrstev:^tou první - zdánlivě určitější, hmatatelněj
ší, bezprostřednější, ale ve skutečnosti dost problematickou,
protožervelmi relativní
všechno mé přímé zakoušení světa
i sebe sama, jak se mi obě na různých rovinách vnímání a reflexe
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noUj ale z<s "to nepomerne hlubší a podstatnější — j@ pak *zlučenost
"bytí" v tom smyslu, v jakém zde toho pojmu používámT První
z těchto vrs-tev tedy souvisí, jak zřejmo, s inou oddělenosťí'
a^vržeností do světa, druhá vyrůstá naopak z mé vrženosti do
původů v bytí, rozpomínky na ne a touhy po nem. Co vsák tato
druhá zkušenost - evidentně původnější a pevnější, byť jakkoli
hluboko zasutá a každodenním ruchem života neustále přerušovaná - vlastně znamená'"nebo říká? V podstatě to je předpoklad ‘
(či pocit? či přesvědčení? či jistota? či víra?), že\še co
zakouším na oné první rovine,, není jaksi samo sebou, vyčerpáno
není tó prostě "jen tak’’ a "bez dalšího", ale že to j*e vž’dycky
jen ^nějaký situační, dííčí, povrchový a mou persoek't iviu ome
zený a do ní zakletý soubor prchavých, rostoucích, izolovaných nebo.opět jen povrchově a nahodile propojených - projevů něčeho
- konsistentnějšího, absolutního a absolutně sebe sama varaezujícího.^Jde tu tedy o'jakési neodbytné tušení nejen toho, že
"za vsím něco je", ale i toho, že kdesi v nedohledné (tj. mně
nedohledné) hloubce všeho jsoucího je cosi, u Čeho končí
poslední "za" a za čím už'vlastně nemá co být, protože v tom
je už "poslední vše" každého jsoucna. Takto vnitřně tušené
pravé bytí jsoucna zahrnuje jeho kompelťní historii, souvislost
i "logiku", jeho nejvlastnější směřování a cíl, jeho podstatu,
intence.i "ducha": nekonečný souhrn všech příčin, vazeb a reflexů, jejichž je průsečíkem a jimiž je propojeno se vším ostatním;
všechny možnosti jeho skrývání i vyjevování; jeho pravé posta
vení v^^ontextu'Všeho, co bylo, je a bude; jeho - lze-li tu
užít těchto povýtce lidských kategorií - totální "vysvětlení"
a poslední "smysl". Vše, co zakouším - na první rovině - jako
tak či onak jsoucí, je tedy dáno tímto svým bytím, mému pohle
du sice ^skrytému, nicméně skrze jsoucí se mi v určité míře
ohlašujícím či vyjevujícím. Svým bytím kotví ovšem, jak patrno,
vše jsoucí pevně v bytí všeho ostatního, tedy v integritě a'
plnosti "bytí vůbec", ’bytí ja^o takového". Sytí‘v tomto slova
smyslu není tedy.jen nějakým hřebíkem, na němž všechno visí,
ale samotnou^absolutností veškerého "visení"; je podstatou’
jsoucnosti vseho^jsoucího ; tím, co vše jsoucí'spojuje; co je
jeho tádem i pamětí, původem, vůlí i cílem; co ho drží tak
říkajíc "pohromadě" a činí ho účastno na své jednotě, "jedineč
nosti" a smysluplnosti.
ónad je to dostatečně zřejmé, že zkušenost bytí, jak ji
zde mám na mysli, není jen nějakou filozofickou tezí, kterou
Ize^přijmout či odmítnout, z které však - existenciálne - nic
dalšího nevyplývá (takto ji chápat by vpbsledku neznamenalo
nic'jiného, než proměňovat bytí jen v jakési nezávazné a navazu-.
jící jsoucno mezi jsoucny a tím ho beznadějně zvěcňovat a zcizovat sobe šamému)i Touto zkušeností rozumím něco podstatně
jiného a hlubšího: bytostnou touhu probouzet-způsobem svého
pobytu, své vlastní skryté, dřímající, zapomínané a zrazované
bytí á tímto'Svým bytím - v integritě "bytí vůbec" svým půvo
dem zakotveným, z ní konstitucí "já" vyděleným a k ní ze své
podstaty toto'"já" orientujícím - se opět této plnosti a
integrity bytí - sice jen vzdáleně, ale zato už bděle - dotý
kat; ohím "kontrapunktem" bytí svého a bytí světa se k jeho
principiální jednotě vzpínat; jako závazný řád a poslední ůběžník
všeho svého pobývání ve světě tuto jeho jednotu a "jedinost”
přijímat a jako k absolutnímu horizontu všech svých horizontů
se k ní vztahovat. Jinými slovy: není to jen idea či názor:
je°to stav duse a srdce, klíč k životu a životní orientace,
způsob existence; není to jen zkušenost mezi zkušenostmi: je
to zkušenost všech zkušeností, jejich zahalené východisko a
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zahalený cíl. Je to vskutku lidská cesta, obtížná a krásná
pro vše, Co obnáší - od úkolu dbát onoho nep^dplatitelného
hlasu, volajícího nás k odpovědnosti vždy a všude, tedy i
tehdy a tam, kde a kdy jsme z dohledu světa svého pobývání,
až po onu nejvyšší radost, jak ji celou svou bytostí zakoušíme
v prchavých okamžicích zpřítomnělé smysluplnosti bytí, kdy se
ocitáme až na samém ’’okraji konečnosti” - tváří v tvář zázraku
světa i zázraku svého "já”.
XIII
14. srpna 1$82 (141)
Orientaci k bytí jako stav ducha lze chápat také jako víru:
člověk orientovaný k bytí bytostně věří v život, svět, v mravnost,
ve smysl věcí a sebe sama; jeho vztah k životu je provázen
nadějí, úžasem, pokorou a spontánním respektem k jeho talemství; smysl svého snažení neměří pouze jeho jevově zachytitel
nými úspěchy, ale především jeho vnitřní "hodnotou o sobě"
(tj. hodnotou na pozadí absolutního horizontu). V tomto obec
ném významu je ovšem věřícím každý, kdo nepropadá pobytu, bez
ohledu ,na to, zda se hlásí či nehlásí k nějakému Bohu, nábo
ženství či ideologii, by dokonce bez ohledu na to, zda připouš
tí či popírá transcendentálni perspektivu .svého způsobu
pobytu. Stav ducha propadlého pobytu je naopak stavem totálním
(by* se jakkoli maskující)^rezignace: .člověku je kdesi v hloubi
duše všechno jedno, nezáleží mu na ničem jiném než na jeho
ryze pobytových zájmech, jimž jedině je vlastně odpovědný,
nechová se mravně jen do té míry a tehdy, když je to z hledis
ka jeho pobytu účelné, například ídyž je to vidět (určitě tedy
neplatí jízdné v tramvaji, je-li v ní sám).
Když jsem psal o tom, že lidská identita není cestou jednou .
provždy zvolenou, ale^naopak trvale vytyčovanou, a že člověk
je vlastně pořád "nahý”, měl jsem na mysli mimo jiné i to, že
víra jako stav ducha není zvěčnitelná do čehokoli hotového,
jednou daného a nadále už neproblematického, čemu pak stačí
jen sloužit, aniž by bylo třeba se stále vracet k výchozím
otázkám: takové zvěčnění přestává být vírou jako orientací k
bytí, ale stává se jen.lpěním jako orientací k jsoucnům, věcem
a objektum^(byc jakkoli abstraktním), a tedy posléze jen zao
střeným způsobem propadnutí pobytu. "Odpovědnost za vše”,
tato^bytostná intence "před-já” (tj. "já", které nestačilo
ještě docela ’’zapomenout" na svůj původ v plnosti bytí a svou
sounáležitost se vším jsoucím), je totiž právě tou dispozicí,
která prapůvodně otevírá člověka "hlasu bytí" a umožňuje mu,
aby^"později" jako^už do sebe zrající "já" - tento hlas vůbec
slyšel, chápal, vážil a začínal ho brát v potaz. Proto je také
tato "odpovědnost za vše" nejen východiskem veškeré budoucí
("zralé") odpovědnosti, ale i její neodmyslitelnou a stále
přít omnou složkou či dimenzí: trvale duchem reflektována,
zpracovávána, rozvájena, kontrolována, do časoppostorové
reality lidských úkolů promítána, sama zároveň nepřetržitě
všechny vztahy a triky ducha kontroluje a svou autenticitou
měří, kritizuje a orientuje; a jestli ji duch tak říkajíc drží
na "uzdě skutečnost i’’, drží zároveň na téže uzdě i ona jej
(protože od.svého existenciálního kontextu odpoutaný duch může
snadno končitý v tomtéž bezčasí a nereálnu, jako duchem nezpra
covaná "odpovědnost za vše"). z.rání či sebeobjevování odpověd
nosti není tedy pozvolným v dalováním tomuto jejímu původnímu
a v "prenatální" zkušenosti integrity bytí tkvícímu zdroji
či emancipací ,od.~něj, ale naopakstále hlubším, uvědomělejším
a rozmyslnějsím čerpáním z něho. Ta naše permanentní "nahota"
pied základními otázkami (provázená vystaveností rozcestím,
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údivem ”já" ze své svobody a nepochybně i oním levinesovským
původním studiem) je vlastně jen příkazem k neustálému ohledu
či nekončícím návratům k tomuto ”před-duchovnímu" pramenu
naší.sebetranscendence; jedině tak, že jsem těmto kořenům stále
právi, jich pamětlivi, jim věrni a znovu a znovu připraveni
se s nimi konfrontovat a jimi měřit, jsme vůbec schopni stále
stejně živě, neunaveně a s touž “mladou” vážností hledat svůj
absolutní horizont, vztahovat se k. němu a se stále touž - byí
už jakkoli^pozornou - zaujatostí naslouchat ’’hlasu bytí”,
vždy stejně naléhavě přítomnému, stejně pronikavému a burcu
jícímu,, stejně schopnému nás usvědčit - a třeba i tehdy, když
se cítíme na samém vrcholku zásluh, by právě tehdy - z toho,
že ho zrazujeme nebo aspoň trochu podvádíme. A jen stále doko
řán otevřený a našimi dřívějšími úspěchy nazabarikádovaný vhled
do původní absolutnosti nároků nás chrání před každým pokušením
pobytových zájmů přehlušit tento hlas, zfalšovat ho, nahradit
nějakou atrapou či stát se z jeho posluchačů jeho sufléry. Cel
kově tedy: předpokladem skutečné odpovědnosti a tím i skutečné
identity s podmínkou bdělé a ze správné cesty nescházející vol
by a sebevolby je něco, .co by se snad dalo nazvat trvalou a
trvale se prohlubující turbulencí vzájemného osvětlování, usvěd
čování včeho původního a dosahovaného, zamyšleného a činného,
spontánně citovaného a ducem projektovaného; jakousi neustávají-?
ci dramatickou konfrontací původní vybavenosti a nabyté zkuše.nosti,^pôvocní bezmocnosti sebepřesahování a zreflektované ome
zení oddělenosti, pôvodní radikality nespoutaných intencí
”před-já” a rozmyslu a setrvalosti jejich sebe-vědoucí projekce
do světa naší pozemské "existenciálni praxe".
Nevěřím o tom proto, že to snad může trochu osvětlit podsta
tu jednoho velmi nebezpečného způsobu, jak - téměř bezděky všechno tragicky zkazit: totiž o fanatismu.
Co to vlastně je? Sekl bych, že nic jiného, než právě zvěčně
ná, zrny st if ik o váná, zfetišizovaná a tím sobě samé odcizená
víra (s následky - aspoň co do míry bezprostředního lidského
utrpení, které způsobuje - podstatně horšími, než všechny přímé
způsoby propadnutí pobytu). Na jeho prvopočátku je - jako u každé
pravé orientace k bytí, by možná ještě bezmeznější - “odpovědnost
za vše”, oč bezpečnější, o to ovšem ohrožovanější šokem z cizoty čerstvě nazřeného světa. Vynořující se duch tuto situaci
zreflektuje^a rozmáchlou intenci "před-já" - ve snaze ji rychle
zachránit před hrozícím krachem (pádem do beznaděje) - zachytí
a pokusí,se ji ihned, za každou cenu a provždy zafixovat na
projekčním plátnu reality lidského oddělení. Jenže právě v tomto^okamžiku se dopustí "já" svého osudového omylu, neobyčejně
svůdného pro libého ducha, slabou povahu a každého, komu se
sice bytostně a téměř fyzicky příčí odvrátit se od bytí, komu
všax zároveň fatálně chybí něco z té intelektuální a mravní
statečnosti (zahrnující i odvahu jít sám proti všem a zříci se
výhod davového vlastnictví idejí), bez níž se v mezních podmín
kách pravá orientace k bytí neobejde, tj. pro každého, kdo
nedokáže odolat přitažlivé síle sebeobelhávání, maskujícího
propadnutí pobytu iluzí, že jde o obzvláště radikální orienta
ci k bytí. Podstatou tohoto omylu je dojem, že přenos původní
sebetranscendence z bezbřehosti snu do reality lidských činů
je jakousi jednorázovou záležitostí: stačí "něco vymyslet"
a tomu pak už jén slepě sloužit - tedy vytvořit nějaký inte
lektuální projev, původní intenci natrvalo fixující a naplňu
jící - a tím je,člověk zbaven povinnosti namáhat se neustálým
vzpínáním k bytí: je totiž výhodně nahrazena poměrně nenáročnou

- 32 -

povinností oddane sloužit danému projektu. Bytí je tak vlastně
zastoupeno svou maketou: tezí, tedy v podstatě jen jsoucnem
mezi jsoucny, věcí mezi věcmi, které lze pak otročit v podstatě
stejně snadno a bezduše, jako svému autu nebo chalupě, s kterou když selže nebo se neosvědčí - lze stejně snadno jako je vymě
nit za jinou, (Opravdu: čím větší fanatik, tím snadněji dokáže
měnit objekty své”víry”: nacismus přes noc vymění za jehovismus
či naopak, aniž se na jeho oddanosti k nim cokoli změní).
Propadnutí pobytu tu je tedy, jal, zřejmo, maskované iluzí, že
jde o službu duchovně zpracovávanému dotyku s bytím. Tím vším
je ovšem hned v počátku beznadějně narušena, ba přímo zastave
na ona nezbytná a životadárná turbulence vzájemné kontroly
intencí ’’před-já” a jejich bdělé reflexe, pravdy "před-původně"
a "před-duchovně” nahlížené a pravdy poznáním a zkušenostmi dosa
hované, dík.čemuž nevyhnutelně zakrnuje a nakonec odumírá obé:
monstrum sestrojeného projektu - ze samé své podstaty - záhy
jedno i druhé vytlačuje z duše ’’věřícího” a potírá posléze i
ve světě: skutečnou mravnost nakonec jen pronásleduje a skuteč
né myšlení jen zakazuje, neboí obojím se cítí být právem usvěd
čováno a ohrožováno, ’’Odpovědnost za vše” a lidský rozum se
utrhly, čímž ztratily kontakt jak s realitou, tak s bytím a
spečeny ve^škvarek racionálního (či”racionálně-mytologického”)
planu na všeobecné spadení řítí se světem, likvidující vše živé,
živoucí, pravé i opravdové, a usekávajíce hlavu i údy všemu,
co daný projekt jakkoli přesahuje či se mu vymyká, co se mu
vzpírá nebo co jím prostě nelze vysvětlit. Pod hlavičkou spásy
všech (aniž je ovsem kdokoli tázán, zda o takovouto spásu
stojí) jsou nakonec - jelikož účel světí prostředky a jakákoli
sebekontrola vymřela — domořán otevřeny dveře všem hrůzám byro
kracie, represe, svévole, násilí, teroru a terorismu. (Vazba
mezi dětinským nadšenectvím, bezduchým racionalismem a nemilo
srdným^ násilím je ostatně dostatečně známa: snílek se stává
nejhorším byrokratem a byrokrat nejsvědomitejšín organizátorem
masového vyhlazování, protože strnulý racionalismus je tou nejdos
stupnější náhražkou životní reflexe, tak těžko přístupné
jednorozměrnému myšlení zastydlého ”před-já”).
Jinými slovy: fanatik je ten, kdo - aniž to chápe - nahrazu
je lásku k Bohu láskou k vlastnímu náboženství, lásku k pravdě,
svobodě a spravedlnosti láskou k ideologii, doktríně Či sektě,
které.je slíbily definitivně zajistit, lásku k lidem láskou
k projektu, který tvrdí, že - přirozeně jako jediný - může lidem
opravdu sloužit. Tedy - obecně řečeno - nepohodlnou orientaci k
bytí pohodlnější orientací k lidskému produktu, vyhrazujícímu si
právo - v zastoupení lidského "já” - kontakt s bytím výhradně
zprostředkovávat. Obaluje takto existenciálni nahotu a celoživotní
svízelnou vystavenost otázkám praporem svých odpovědí, fanatismus
život sice usnadňuje - ale za cenu jeho beznadějného ničení. Jeho
tragika jej tom, že krásnou a hluboce autentickou touhu lidskéhov”před-já" vzít na sebe utrpení celého světa nepozorovaně pro
měňuje nakonec je v rozmnožitelku tohoto utrpení: -v organizátor
ku koncentráků, inkvizicí, masakrů a poprav. A když člověk konečně
sezná, co se vlastně stalo, bývá už obvykle pozdě. Nebezpečí,
vyplývající z. této "malé poruchy” v mechanismu ustavování "já”,
je staré sice jako lidské dějiny samy a není rozhodně tím hlav
ním nebezpečím onešního světa (i když má s ním leccos společného),
ale přesto je dnes obzvláši aktuální: obecný odvrat od bytí,
charakterizující soudobou civilizaci, je pro různé fanatismy jako zkratkovitou reakci na něj - velmi úrodnou půdou.
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Žijeme ve věku obecného odvratu od bytí; naše civilizace,
založena na grandiózním rozmachu vědy a technily , těchto velkých
návodu ducha,jak úspěšně dobývat svět za cenu ztráty kontaktu
s bytím, proměňuje člověka, který ji tvoří a je na ni tak
, v otroka jeho konzumních potřeb, rozbíjí ho do jeho izolo-r
váných funkci, rozpouští ho v jeho pobytu a připravuje ho tak
nejen- o.jeho.lidskou integritu a svéprávnost, ale posléze i o
jakýkoliv .vliv na ’’samopohyb” sebe samé. Krize dnešního světa
je tedy , jak patrno,krizí lidské odpovědnosti (jako odoovědnost i
za^sebe i odpovědnosti "k") a tím i krizí lidské identity.
Avšak pozor: to všechno ještě zdaleka neznamená, že by zkušenost
bytí.a orientace k němu totálně vyprchaly ze struktury soudobé
ho lidství. Naopak: jako to, co v něm selhává, krachuje, co je
jim trvale zrázováno, pod.vaděno a obelháváno, jsou v něm
vlastně latantně přítomny - byí třeba jen na způsob jakési
trhliny^ kterou je třeba stůj co stůj zaplnit, aby bylo zacho
váno zdaní - navenek i ’’dovnitř”. Mravnost totiž málokdy doká
že sebe samu reflektovat jako ryze účelnou a tím méně se k sobě
jako ptákovu veřejně přiznávat - vždy se tváří nebo si namlouvá,
že má přeci jen nějaké hlubší zakotvení, přičemž nemusí vůbec
jít^o tak extrémní případ, jakým je fanatismus: kdo by se
například odvážil popírat, že má svědomí? Nic naplat:"hlas
bytí” neutichá - víme, že nás volá, a nemůžeme jako lidé nevě
dět, k čemu nás volá ~^je pro nás dnes jen jaksi snazší (kolik
nám jen naše vědecké vědomosti k tomu dávají prostředků!) ho
rozmanitě podvádět, umlčovat Či obelhávat. Tento latentní ohled
k.bytí naroste tedy jen z konvence, tj. zvěčnělé morálky tra
dic, kterých otevřeně nedbat je prostě z hlediska pobytu zbytečné
faux pas, ale tkví hlouběji v naší vršnosti do původu v bytí,
a
se ~ dokud jsme ještě lidmi a nikoliv pouhými roboty nemůžeme vyvléct a která^nás - navzdory všemu a byt by měla,
překryta všemi nánosy, už jen podobu pouhé "rozpomínky na rozpominku", "stesku po stesku" či "touhy po touze" - tomuto hlatavuje.~A át si^počínáme sebesobečtěji, a£ jsme sebeapatičtější^ke všemu, z Čeho nemáme bezprostřední a v jevovém světě
plně tkvící, prospěch, aí se sebevíc vztahujeme jen ke svému
účelovému "tea" a "zde", vždycky aspoň v nějakém zákoutí své
auše tušíme, že bychom se tak chovat neměli a že si tudíž musí
me najít způsob, jak si své chování obhájit, zdůvodnit a něja
kým "trikem ducha" zastřít jeho nesoulad s tím, za čím už
nejsme prostě schopni jít. Je jedno, zda nám k tomu poslouží
poněkud. my st ické. tvrzení, že "všechno je beztak ztraceno", nebo
naopak iluze, že naše špatné chování slouží dobré věci.
To^všechno - návrat od bytí, krize absolutního horizontu,
skutečné odpovědnosti a tím i skutečné identity, jakož i zvýšená
snaha zrazovaný "hlas bytí" nějak "mystifikované" uspokojit se.přenáší či promítá pochopitelně i do chování různých "interexistenciálních"^formací: společností, národů, tříd, vrstev,
politických hnutí a systémů, společenských mocí, sil a organis
mů a posléze i samotných^států a vlád. Neboí tyto všechny útva
ry nejen formují a'Usměrňují soudobé lidství, ale samy jsou
jím zároveň formovány a usměrňovány, jsouce koneckonců jen
jeho produktem a obrazem.A tak, jako se člověk odvrací od bytí,
odvracejí se od něho - lze-li to tak říci - i celé velké spole
čenské organismy, podléhající témuž stále se zesilujícímu pokušení
světa pobytu, jsoucen, účelů a "realit" (jehož svody ovšem svým
podléháním jen dál posilují); tak jako člověk svůj odvrat zaha
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luje před světem i sebou samým zdáním, že nejde vlastně o
odvrat, zahalují ho analogicky sobě a světu i tyto společensmé organismy. Proto můžeme sledovat, jak se společenské, po
litické a státní systémy a celé společnosti nezadržitelně zcizují sobě samým: náročná služba původním mravním ideálům upadá
vméně náročnou službu projektům, které je mají konkrétně naplnit; ta pak - po jejich vítězství - v ještě pohodlnější službu
systémům, tyto projekty údajně uskutečňujícím; a ta nakonec
degeneruje y obyčejnou "sebepéči"' moci, tyto systémy řídící
(či přesněji: vlastnící) nebo v ryze účelovou adaptaci na ni.
Původním ideálům mnohonásobně takto odcizené a do "pobytových
realit”* pokleslé, už jen zcela sebezáchovné počínání společenské
moci,^různých establishmentů a nakonec i celých so lečností
(které se s danou mocí buň identifikují nebo jí přizpůsobují
nebo , jí^prostě podléhají) je ovšem vytrvale za jiě£ováno mrav
nost í^původních - dávno'UŽ všelijakých zrazených - ideálů.
Výsledkem tohoto zcizujícího procesu je pak ona gigantická
roztržka slov a činů, tak příznačná pro dnešní svět: všichni
mluví o svobodě, demokracii, humanitě, spravedlnosti, lidských
právech, rovnosti všech a štěstí pro všechny, o míru, záchraně
světa před^atomovou apokalypsou i záchraně životního prostředí
a života vůbec^- a všichni přitom - více nebo méně, vědomě či
nevědomě, tak či onak - slouží těmto hodnotám a ideálům'právě
jen jlo té míry, do jaké je to nezbytné k tomu, aby sloužili
sobě, tj. svým ^pobytovým” zájmům osobním, skupinovým, mocen
ským, vlastnickým, státním či velmocenským. Svět se tak stává
šachovnicí této, cynické a veskrze sobecké "hry zájmů” a neexi
stující nakonec prakticky, aí už hospodářské, politické, diplo
matické, vojenské či špionážní, které by - jako prostředky,
posvěcované údajným univerzálně humanitním cílem - nebyly*do
voleny , slouží-li partikulárním zájmům skupin, které je provo
zují. Pod rouškou duchovně zpracované (tj. do reality oddělení
promítnuté) ’’odpovědnosti za vše” (tj. za ”blaho lidstva”) tedy vlastně v masce vztahování k absolutnímu horizontu - jsou
celé mohutne a kontrolovatelné mocenské síly odpovědny de facto
jen a jen tomu svému konkrétnímu horizontu, od něhož odvozují
svou moc (napě. establishmentů, který je instaloval). Předstí
rajíce službu ’’obecnému prospěchu lidstva", slouží tak jen svým
ryze pragmatickým zájmům a orientují se výhradně na to, aby samy
"pobytové obstály" a mohly dál kynout a duřet - přičemž i samo
toto kynutí a duření, z expanzivní podstaty orientace na pobyt
přímo vyplývající, je interpretováno jako služba "vyšší moci” svobodě, spravedlnosti a blahobytu všech. Celý ten prolhaný
"svět zdání", velkohubých slov a frazeologických rituálů je
tedy opět jen daní, kterou člověk, propadlý pobytu, platí tentokrát na společenské rovině - své "vzpomínce na svědomí”,
tj. své povinnosti aspoň takto formálně a rituálně reagovat
na skomírající "hlas bytí" ve svém ochablém srdci.
Napětí mezi světem slov a skutečnou mocenskou praxí nezakoušejí denně na své kůži jen milióny obyčejných, bezmocných
lidí, nereflektují ho jen intelektuálové, jejichž hlasu si
mocní^buň (někde) nevšímají, nebo si ho (jinde) všímají "až
příliš", nepoukazují na ně jen revoltující menšiny. Lépe,
než kdo jiný, je vidí i společenská moc sama - ale samozřejmě
jen u druhých, nikoli u sebe. Za těchto okolností není ovšem
divu, že nikdo nikomu nevěří a že rozporem mezi slovy a činy
u druhého ospravedlňuje každ; jen další prohlubování tohoto roz
poru u sebe sama. Vypadá to dokonce tak, že kdo bude mít v
tomto ohledu méně zábran, ten nakonec vyhraje a ostatní zničí.
A tak se zdá, Že mocenským strukturám nezbývá, než propadat se
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čekat, kdyva kde padne zábrana poslední.
Nepodceňuji samozřejmě jakékoliv mezinárodní jednání o
omezenízbraní. Obávám se však, že míru, natrvalo vylučujícího
nebezpečí atomové katastrofy, nebude dosaženo, dokud se v mí
ře nepoměrněvětší, než kdykoli dosud, neobnoví vzájemná
důvěra i důvěryhodnost lidí, národů i států. Ta se ovšem neobnoví,
dokud nezmizí ta děsivá propast mezi slovy a činy. A ta nezmizí,
dokud se radikálně - ba řekl bych přímo revolučně - nezmění
cosi v.samé struktuře dnešního lidství a v samé "duši” dneš
ního lidstva- dokud se totiž člověk - stanuv zřejmě až na
samém pokraji propasti - nevzpamatuje z té dalekosáhlé zrady,
kterou sám na sobě denně páchá a nevrátí se opět tam, kam se
v dobrých' okamžicích svých dějin vždy vraceli k tomu, co
zakládá samu dramatickou podstatu jeho lidství (jako "odděle
ného bytí"), totiž k bytí jako pevnému úběžníku jeho snažení,
k tomuto^absolutnímu horizontu jeho vztahování.
kdo má ovsem začít? Kdo má přetnout ten začarovaný kruh?
Souhlasím s Leyinasem, že odpovědnost nelze kázat, ale pouze
nést, a ze tudíž nelze začít odjinud, než od sebe sama. Zní
to sice legračně, ale je to tak- Začít musím já. Zajímavá na
tom ovsem je jedna věc; že jakmile jednou začnu - totiž pokusím^se tea a zde, tam, kde jsem, a bez vytáčky, že jinde by
to slo třeba lip, bez velkých řečí, a okatých gest, ale o to
setrvaleji žít v souladu s "hlasem bytí”, jak mu v sobě rozu
mím
jakmile tedy s tímto jednou začnu, tu náhle překvapen
zjistím, že nejsem ani jediný, ani první, ani ten nejdůslednějsi, kdo se touto cestou vydal. Naděje, která se mi totiž v
srdci tímto obratem k bytí otevřela, mi otevřela oči i pro
vse nadejeplné, co zrak zaslepený leskem pobytových obvodů
nevidí či vidět nechce, protože by to mohlo narušit tradiční
argument rezignujících: ze vse je beztak ztraceno. Zda je či
není vse ztraceno, zalezí jen na tom, zda já sám jsem či nejsem
C Jl cÄ c o in. o

XV

21. srpna 1982

Jestli krunýřem značné lhostejnosti k problémům druhých
kterým musí být člověk ve vězení obrněn, nechce-li se záhy*
zcela .zhroutit, pronikne z ničeho nic tak absolutně odtažitá
věc, jako je malér neznámé meteoroložky na televizní obrazovce
není to samo sebou: nepochybně to vypovídá cosi o samotné
’
zahadné podstatě lidského ”já”. A opravdu: člověk je jediný
tvor, který je schopen - téměř "nesmyslně” - brát na sebe a
"brát si" i to, co se žádným zjistitelným způsobem netýká
jeho bezprostředního pobytu na světě (nebo se ho aspoň netýká
způsobem, odpovídajícím míře, v jaké si to bere). Toto pře
kračování všech horizontů zjistitelné účelovosti vyplývá zdá se - přímo z jeho "jinakosti” jako "odděleného bytí", totiž
z jeho, schopnosti zakoušet bytí nejen jako jsoucnost toho či
onoho (tak či onak pro něj užitečného či ohrožujícího), ale
i.jako to, co jsoucnost všeho jsoucího zakládá, propojuje
sjednocuje a skrze co se nakonec člověka vlastně vše jsoucí
dotýká. (Což přirozeně nezhamená, že si člověk skutečně všechno
a porad ve stejné míře "bere". Nakolik se ho ten či onen proiev
Pr?sahující viditelně strukturu jeho pobytových zájmů d
smutecne existenciálne dotýká, závisí na tom, nakolik je jeho
jedinečne "já” právě jemu a právě teá otevírá a vyjevuje bytí
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samo). Ohniskem či Jakýmsi matečním prostredím této lidské
sebetranscendence je přitom od prvopočátku, pořád a vždy at už přímo nebo svými rozmanitými odlesky - existence dru
hých. k byt by nakonec "já" toto prostředí svou transcendencí
sebevíc presahovalo (a člověk byl například problémem neutri
na zaujat víc, než osudem své ženy), není bez něho vůbec
ustavitelné: jen a jen skrze ”ty” (na začátku je tímto "ty”
přirozeně matka), jen a jen skrze "my" se- může "já" stát
skutecne samo sebou: na tomto území činí své první zkušenosti
v blízkosti a lásce druhého poznává domov, v jeho cizotě a
*
ničemnosti' cizotu světa, v tajemství jeho "já" se poprvé set
kává s tajemstvím sebe sama, ve zkušenosti druhého zakouší
zkrátka vše, co zakoušet znamená lidsky být: svět, bytí, svou
oddělenost, své vrženosti, své horizonty. Na tomto území vyvstá-r
vají jeho první otázky, zraje jeho odpovědnost a utváří se
jeho identita, na něm začíná chápat svou subjektivitu, její
meze i mohutnosti; v očích druhého spatřuje poprvé pohled
"zvenčí" a čtejoprvé "hlas bytí"; tváří v tvář existenci
bližního zakouší.poprvé samu svou prapůvodní "odpovědnost za
vše" a stávaje tím zvláštním tvorem, který je schopen soucí
tit s bytostí, jež je mu úplně cizí, milovat i toho, po kom eror
ticky netouží nebo na kom není pobytové závislý (což je příklad
"lásky" psa ke svému pánovi) nebo se stydět za výroky někoho,
s nímž nemá společného nic víc, než že oba jsou lidé. A tak
posléze i sám absolutní horizont našeho vztahování není něja
kým abstraktem, vznášejícím se nad hlavami bližních, ale něčím,
k čemu se přibližujeme mediem jejich rozrušující existence tak jámo v nešťastných očích meteoroložky mne volalo samo
tajemné "bytí vůbec"- a nezadržitelně mne vtahovalo do opětné
účasti na jeho plnosti a totalitě. Nelze se tomu divit:’ čím
jiným by "já"- ye své "jinakosti" odděleného bytí - melo být
probuzeno k sobě samému - ke své vrženosti do světa i do půvo
du vybytí - než tím, v čem tuší totéž "jinakost"? Vždyť druhý
Člověk je vlastně "já vně. mého já", zrcadlem mé vlastní sub
jektivity, "zejsoucnením" mého "já" do postavy bližního;, je
Qzvláštnujícím zpřítomněním mého lidského bytí, jeho> "zcezením" do bytí druhých, mé bytí - jako bytí vpravdě lidské - Jím teprve ustavujícím. Druhý člověk je zkrátka tím, co je
diná je schopno otevřít lidské ?rdce v tom smyslu, jak tomuto
pojmu po staletí rozumíme.
Roste—li orientace člověka k bytí z tohoto matečného pro
středí , není ovšem jakýkoli její důsažnější přenos do "reality"
lidských úkolů (a tím i jakákoli širší naděje pro soudobé
lidství) možný jinak, než jako radikální návrat "já" do tohoto
svého životadárného prostředí: jakákoli skutečná obnova jeho
orientace k bytí znamená především a hlavně radikální obnovu
veškeré "inter-existenciality", tedy radikální a hlubokou změ
nu vztahu "já" k "ty" a tím i nově ©smyslněný obsah lidské
pospolitosti: alternativa její lepší budoucnosti - a tedy i lepší
budoucnosti tohoto světa - není tedy v nových- idejích, projek
tech, programech a organizacích jako takových, ale jen a jen
v renesanci elementárních lidských vztahů, jak ji tyto nové
projekty mohou.- nanejvýš - zprostředkovávat. Láska, dobrota,
soucit, tolerance, porozumění, sebeovládání, solidarita, přá
telství, pocit sounáležitosti a konkrétní' přijetí konkrétní
odpovědnosti za osud bližních - to jsou, myslím, projevy celé
nové (přesněji: celými lidskými dějinami stále obnovované i
zrazované) "internacionality", která může jedině vdechnout
nový smysl i společenským útvarům a kolektivům spolutbořícím
osudy dnešního světa. N samé podstatě jakékoli takto obrozené
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pospolitosti patří ovšem též "turbolence", kterou jsem popi
soval u autenticky odpovědného
; jen trvalé vzájemné
prosvětlování a vzájemná ’’kontrola” elementárních mravních
intencí a reálné ’’společenské praxe” může zajistit, že jakákoli
nová pospolitost nepropadne témuž sebezvěcnění, sebezfetišizování a sebeodcizení (ústící v tutéž tupou disciplinu sekt, zduřelou byrokracii aparátů, prohnilost establishmentů -o beznaděj
bezmocných mas), jeké známe tak dobře u tradičních struktur^
soudobé sp lačnosti. Vždy znovu, vždy od začátku a vždy s toutéž
původní pronikavostí s jeho zamýšleným cílem, vidy znovu musí
zkoumat, zda neterorizuje či nefanatizuje sebe samo i svět
zvěčněnou "pravdou”, vždy^znovu, teŠ, zde, ihned, pořád a kcekoli
- bez ohledu_na všechna účelová pokušení - musí vážit, co je
pravda a co^lež, co opravdové a co falešné, co mravné a co ne
mravné, co živoucíma co ^umrtvující; nikdy nesmí zapomenout,
ze prvhí drobná lež v zájmu pravdy, první drobná nespravedlnost
ve jménu spravedlivého cíle, první mala nemravnost zaštítěná
mravnstí "věci” a první nereflektované selhání této trvalé
bdělosti znamenají bezpečný začátek konce.
Lze v dnešním světe pozorovat nějaké příznaky takovéto
"existenciálni revoluce”9 Ne ;ohu se zbavit dojmu, že jakési
nesmelé signály^můŽe cloíék - je-li ovšem otevřen naději spatřovat v lecčemsv hnutích revoltující mládeže, jak se
periodicky vzdouvají vlactně už od padesátých let, v autentic
ky ch mír ovýco hnutích^ v rozmanitých iniciativách na obranu
lidských,práv, vj)lvooozenjckyeh hnutích (pokud nedegenerují
v úsilí vystřídat teror jedněch terorem druhých), v růz
ný ch obr odných náboženských a ekumenických snahách, v ekonomických
iniciativách, prostě ve vsecn věch znovu a znovu se objevují-cích pokusech o autentická a smysluplná společenství , revoltuJiaí px oti světu a i.rizi, neomezující se všam jen na únik
z nej, aleoahodlana s plným sebenasazením - ale zároveň s
nezaslepeným^rozmyslem a pokorou, provázející vždy skutečnou
víru o převzít na sebe o^povecínost za jeho stav,3

-kvl

4. zar.; 1>82 (144)
(opis 23o září)

Jdezi tisíci podivuhodnými událostmi, které tvoří zázrak bvtí
a jeho dějiny, má nepochybně zcela převratný význam událost / kte
rou, jsemtu nazýval ^vznikem Či ustavenům lidského "já”. Jeto
totiž událost, která se - na rozdíl od vsc-ch ostatních — dotý
ká jakýmsi zvláštním způsobem samotné podstaty bytí, samotné
ho ’bytí bytí”; člověk není pouze jsoucny, tedy něčím, co ie
Jiné nez ostatní, ale je jsoucnem., které přímo "jinak je":°od
jiných jsoucen se neliší jen tím, jaké je (například že je
podstatně strukturovanější'-, ale především tím, jak je, že samo
jeho bytí je podstatně jiné než bytí čehokoli mimo ně„ Pokusil
jsem se tuto hlubokou ontologickou "jinakost” popsat (zkusmo
spis jen beletristicky a čistě pro potřebu chvíle, po kterou
jsou mé dopisy čteny) jako ’’oddělení"; vědouce o sobě, že, j iko
jemri - na jedné straně "vime sebe" á 'víme ftět" a na dru-""
ne straně vlastné nevíme o sobě a světě nic, zakoušíme sami sebe
nutne jako něco, co jaksi • vypělo" cz oe "odděl"'lo" z řádu
univerza a obecného způaobu bytí: cokoli jiného jako by totiž
naV°®
právě ob ráčené: jako jednotlivé jsoucno sobe ansvet hevľ’, nezprobleuatzovaný (tj. 8výu "věděnír, sebe" nevydě
leny; projev totality integrálního bytí zároveň vóak "ví vín-11
recp. saiuo tebe kompletně "zevnitř niá". (Jestli Zdeněk Neubauer

- 38 -

popisuje bytí jsoucna jako sebe-vyjevování bytí tvým vydělo
váním ze sebe samého a rozširuje-ii tok - jak píšu - na vše
jsoucí heideggerovské pojetí existence jako ’’určení a bytí”,
pa-, bych na jeho formulaci navázal tak, že lidské bytí jakožto "o sobě vědoucí trčení’1 - se vyděluje svou sebereflexí "
ještě jednou, čímž ta^ říkajíc "trčí z obecného trčení”.) Tyto
dvě dimenze všeho jsoucího (tj. "nevedení sebe” a kompletní"
vyvlastnění ”sebe zenvitř” ) jako by byly přitom zachycovány
dvěma, základními vrstvami naší zkušenosti bytí: dimenze ’’nevě
dění/ zakladá to, co za koušíme. jako svět jsoucen, jevů, věcí,
pr«fetě to, čemu jsem^tu říkal ’’svět”; dimenze skrytého a totÄního ’-’sebe* vědění univerza” je pak předmětem té naší
vnitřní zkušenosti, kterou jsem nazval prostě zkušeností "bytíV
Tato dvojí vrstva naší ontologické zkušenosti je v podstatě"
zkušeností naší dvojí vrženosti: do cizoty světa a do původu
v integritě bytí a ’’stesku” polní. (Mino jiné: zdálo by se,
že logicky tu mus.í být nejdřív svět jsoucna, z nic’-ž je složen,
a pak teprve může být člověk do tohoto světa vržen. Ve sku
tečnosti tomu tak ovšem není Člověk jako to, co se cítí být
Voženo, vznikají současně jako dva “rozměry” téhož aktu oddě
lení, protože svět, tj. svět jsoucen, není ničím jiným, než
bytím, reap, bytím "ne-já",
jak se ustavujícímu se ”já” jeví,
jak se nu ukazuje a před ním rozprostírá, jak se tedy až skrze
ně předvádí; je to tedy bytí, zvnějšněné, nám-vyjevené, naší
jinakostí ”zajsoucnené”; to je projev či výraz bytí struktu
rovaný a ohraničený druhem naší existenciálni, duchovní a
smyslové otevřenosti a omezenosti. Proto jsem psal - a nevzpomínám si už, zda dost zřetelně, že ustavováním "já” se
vlastně ustavuje i svět. Podobně je tomu ostatně i s vrženoatí.
do původu v bytí: teprve vyučlenost z integrity bytí zakládá
tento původ jako opravdu původ, tj. jako určitou víceméně
reflektovanou zkušenost tajemné vazby mezi- "já” a veškerenstvem
- nebo přesněji: mezi mnou a tím, co je tak říkajíc’"za mnou”
i za každým mym "vně".) ýrženost do světa nám přitom, zpřítounuje naši odudenost; wženost do pí vodu v bytí v nás pro
bouzí naopak onu bytostně lidskou seoí-tr^nscendenci: touí.u
překračováním všech svých horizontů ze ztracené plnosti Tm ti
opět dotknout, nějak ji opět "mít” (a své oddělení tím pře
konat), ústící v zážitek "kvaziidentifikace ” jako bdělého - tj. o sobě plně vědoucího - dotyku s "bytím vůbec”, tímto
tajemným principem a podstatou všeho, co je. Důležitou, zvláštn^a mnoho dalších věcí.osvětlující odolností přitom je, že
obě tyto naše zkušenosti nejsou pro nás zdaleka jen nějakými
poetickými nástroji, ale mají svůj hluboký existerciálně-mravní^obsah a dosah: zatímco "bytí” - jako absolutní horizont
našeho vztahování - je nám - jako "hlas” a "volání”’
identi
cké s mravním řádem (jako by bytí nebylo jen "rozumem” všeho
jsoucího, ale i jeho "srdcem’), Svět, resp. pobyt v něm, je nám
na o pak po kuš en í m k pohodlně j š í mu (pr o t o ž e k ó b t íž nomu "hlasu
bytí" lhostejnému) ulpěrí na povrchnostech, účelech, jedno
tlivostech, k adaptaci na jevové dění.
rezignaci na jeho smysl
(vedoucí nevyhnutelně k ochabnuta' vlasírího bytí).. V pozadí
tohoto pojetí je pocit bytostné dvo jsi. y slnosti , r o:zlomenosti ,
rozpornosti a paradoxnosri lidského postavení; n že ontologická
’jinakost" vlastně především toto vyjadřuje: člověk ~vjako
jediná - gj například klade otázku smyslu, ale zároveň se
nikdy nemůže dobrat na ni jakékoli vyčerpávající odpovědi (to
by totiž pro něj znamenalo nebýt tím, čím je - "odděleným by*-,
tím’’); jediný zakouší,^resp. svou zkušeností konstituuje svět
jjxo to, do čeho je vršen a v žee. je odsouzen pobývat, jediný

3>
však zároveň o sobě ví, že propadnutím tomuto pobytu ztrácí
nenávratně sám sebe; Jediný je schopen bděle zakoušet bytí
jako pravé pozadí všeho jsoucího, jediný však zároveň je osu
dově vně tohoto bytí a odsouzen nikdy v něm plně nebýt. Par in
dexem této puradoxnosti lidského bytí přitom je, že v ní tkví
— zároveň - zdroje veškeré jeho krasy a bídy, tragičnosti a
velikosti, dramatického vzmachu i trvalého krachování.
Myslím, že archty.pážní náboženské představy výstižně zrcad
lí rozměry této dvojsmyslné podstaty lidství - od idee ráje,
této ’’rozpomínky” na ztracenou účast na integritě bytí, přes
ideu bytí, přes ideu pádu do světa jako vlastního aktu ”od
dělení” ( není oním jablkem poznání vlastně naše vydělující nás
’’vědění sebe”?), přes ideu posledního soudu jako naší konfron
tace s absolutním horizontem našeho vztahování, až po ideu
spásy jako vrcholné transcendence, oné "kvaziidentifikace ” s
plností bytí, k níž se lidství vždy znovu vzpíná. A okolnost,
že všechny zkratkovité pokusy fanatismů zorganizovat ”ráj na
zemi”^ústí nevyhnutelně nakonec jen v pozemské peklo, je víc
než zřetelně^vyjadřována připomínkou, že království boží není
"z tohoto světa”. Opravdu; relativně snesitelný život na'tomto
světě může zajišťovat jen lidství, které je orientováno "za”
tento svět, lidství, které se - každým svým "zde” a každým
svým "tea” - vztahuje k nekonečnu, absolutnu a věčnosti. Bezvýhradná orientace k "teá” a "zde" jakékoli snesitelné "teá"
a "zde" beznadějně mění v pustotu a pouší a barví je posléze
krví.
Ano: člověk Je vlastně přibit - jako ICristus ke kříži - do
bytí, strháván beznadějí pobývání z Jedné strany a nedosažitel
ností absolutna z druhé, balancuje mezi trýzní z neznámosti
svého poslání a radostí z jeho naplňování, mezi nicotou a smy
sluplností. A^jako jkristus také vítězí vlastně především svými
prohrami: nazřením absurdity nalézá opět smysl, svým selháním
obJevuje nově svou odpovědnost, prohrou několikaletého uvězně
ní vítězí -.přinejmenším - sám nad sebou (jako objektem poby
tových svodů), smrtí - svou poslední a největší prohrou - defi
nitivně vítězi nad svou rozlomeností: uzavíraje navěky svůj
obrys "paměti bytí" vrací se talc totiž teprve - aniž se zřekl
čehokoli ze své J’jinakosti" - do lůna integrálního bytí.
Totéž ostatně platí - pro pořádek nutno dodat - i o těchto
mých úvahách: Jsou prohrou, protože Jsem v nich neobjevil ani
nevyslovil nic^co by nebylo dávno objeveno a stokrát lépe
vysloveno -a přesto jsou^zároveň vítězství: když nic jiného,
dosoukal Jsi se Jimi aspoň (překonav tolik banálně vnějších
i hluboce vnitřních překážek, kolik jich nikomu při žádném
psaní nepřeji) k tomu, že mi Je teň podstatně lip, než když
Jsem s nimi začínal. Je to podivné, ale mozna Jsem teň dokonce
stastnejsí, než-kdykoli v poslední době.
Je mi zkrátka dobře a mám Tě rád -

