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Skúsenosť lásky a jej diskurz:  
Marionova fenomenológia a mystika
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Saturovaný fenomén ve skutečnosti přesahuje rozvažovací kategorie a  principy – 
nebude tedy možné jej mínit, pokud jde o kvantitu, nebude možné jej snášet, pokud jde 
o kvalitu, bude absolutní, pokud jde o vztah, a nebude možné na něj pohlížet, pokud 
jde o modalitu.

Jean-Luc Marion (2007a, 392)

Marionova fenomenológia býva vnímaná prinajmenšom dvojakým spôsobom.* Na 
jednej strane ako nová, posthusserlovská verzia fenomenológie, pýtajúca sa na vlastné 
hranice a možnosti fenomenológie. Ako taká má náboženský základ ukotvený v kres-
ťanstve, je považovaná za negatívnu či mystizujúcu fenomenológiu. Na druhej strane 
je práve pre toto východisko, teda pre svoje odvolávanie sa na vieru, zjavenie a Bibliu, 
považovaná za „zradu“ fenomenológie, za odklon od fenomenologickej konzistencie, 
za opustenie jej princípov, za odchýlenie sa od vedeckého, čisto racionálneho prí-
stupu.1 Zanecháva varovanie svojho zakladateľa Edmunda Husserla, aby fenomeno-
logická metóda nebola spájaná s dôvodmi čerpanými z náboženského vedomia. Ak 
problém zovšeobecníme, stojíme pred staronovou otázkou vzťahu rozumu a viery, 
filozofie a  teológie (vrátane pomoci filozofie pri výklade obsahov viery), a taktiež 
pred problematikou legitímnosti kresťanskej filozofie vôbec. 

Jean-Luc Marion chápe kresťanskú mystickú tradíciu ako prospešnú pre reflexiu 
jazyka, transcendencie a náboženstva v rámci postmoderného kontextu. Usiluje sa 
o  uchopenie, odkrytie možnosti javenia božského (Boha) novým – fenomenolo-
gickým, nie metafyzickým prístupom, s čím súvisí špecifický diskurz, prítomný už 
u Dionýza Areopagitu. Dominique Janicaud v dobre známej kritike však na margo 
tejto metódy poznamenáva, že problematika prekročenia metafyziky (resp. ontológie 
a onto-teológie) nadobúda u Mariona teologickú a spirituálnu dimenziu. Janicaud 
neodmieta teologický záujem ako taký, ale určité jeho prenosy či intervencie v oblasti 
fenomenológie (2019, 44).2 Sám Marion, rovnako ako iní fenomenológovia, si je pri-
tom jasne vedomý toho, že prístup k náboženskému zjaveniu je možný iba vo viere 
spojenej s  láskou (2010a, 80). Tým vznikajú dva zásadné problémy: prvým je spo-
jenie viery a fenomenológie a druhým otázka, či fenomén, ktorý je oslobodený od 

*  Štúdia je výstupom z projektu VEGA č. 1/0514/19 „Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby 
mystagógie“.



107Skúsenosť lásky a jej diskurz:  Marionova fenomenológia a mystika

všetkých podmienok fenomenality, respektíve ich prekračuje, môžeme ešte nazvať 
fenoménom (ide o tzv. saturované fenomény, medzi ktoré patrí udalosť, tvár (druhý), 
telo, idol, ikona a najmä teofánia, resp. revelácia).3 Rovnako je kľúčovou otázka, aký 
je vzťah medzi zjavením ako fenomenologickou možnosťou a Zjavením ako teologic-
kou dogmou (Tin 2010, 860 – 876).

Zámerom tohto článku je objasniť blízkosť medzi Marionovou fenomenológiou 
a mystikou, poukázať na jeho myšlienkové presahy k nej. Ako uvádza Jana Trajtelová, 
„[p]ráve vo fenomenológii hľadá Marion nové (ne-onto-teologické) možnosti filo-
zofického uvažovania o Bohu. Znalkyňa Marionovho diela, Robyn Horner nachádza 
v pozadí týchto snáh zároveň inklináciu k zakúšanému, ale neuchopiteľnému Bohu 
mystikov, k Bohu nad každým myslením a bytím, oslobodenému od vopred pripra-
vených pojmov a konceptuálnych konštrukcií“ (2010, 97). Konkrétne sa sústredím na 
Marionovo čítanie diela Dionýza Areopagitu a na Marionovo chápanie lásky, ktoré 
v kontexte svojho výkladu považujem za kľúčové. Marion sa venoval analýze Dioný-
zovej mystickej teológie a jeho chápania jazyka v knihe Le visible et le révelé (Viditeľné 
a zjavené, 2005), v šiestej kapitole, na ktorú sa prednostne zameriame (2008a, 101 
– 118). Francúzsky filozof „chce premýšľať ,mimo‘ ontologických vzťahov a väzieb, 
uvažuje o transcendentnej skúsenosti ako o plnosti dávania sa v láske. Keďže tá pre-
kračuje všetky naše intencie, sme vyzvaní prijímať ju bez ambície uchopovať“ (Toma-
šovičová 2010, 190).

Láska je jedným z ústredných pojmov a možno povedať centrálnou témou Mario-
novho myslenia. Marion chápe lásku, schopnosť a privilégium lásky u človeka ako 
niečo, bez čoho nie je možné pochopiť ľudskú bytosť, získať k nej „prístup“. Prednostne 
je človek bytosťou milujúcou, nie racionálnou, mysliacou, politickou a pod. V tomto 
smere úplne nadväzuje na popredných kresťanských teológov, na ich výklady a úvahy 
týkajúce sa chápania človeka, ktorý je obrazom a  podobou Boha. Z  uvedeného 
dôvodu je nutné redefinovať ego ako ego amans, nie ho primárne vymedzovať ako ego 
cogito. Pre Mariona to znamená, že človek je nepochopiteľný, schopný milovať, avšak 
nie je rovný svojej ikone. Nepochybne jeho úvahy smieme chápať a interpretovať tým 
spôsobom, že v stretnutí Boha a človeka sa stretávajú dve nepochopiteľné a milujúce 
bytosti – božská a ľudská. A práve tu môžeme vidieť prvú podmienku, predpoklad 
a samotnú možnosť mystiky ako takej (2008b, 73). 

Marionov presah k mystike tak môžeme vidieť v dvoch smeroch: 1. v interpretácii 
diela Dionýza Areopagitu, 2. v chápaní saturovaných fenoménov.4 Pokúsim sa tiež 
načrtnúť niekoľko kritických poznámok a otázok. 

MYSTICKÁ TEOLÓGIA A TEÓRIA REČOVÝCH AKTOV
Prvý Marionov presah k  mystike nachádzame v  jeho interpretácii mystických 

spisov Dionýza Areopagitu.5 Mystická, respektíve negatívna teológia bola inšpirač-
ným zdrojom nielen pre kresťanských autorov, zaoberal sa ňou aj ďalší z popredných 
francúzskych filozofov Jacques Derrida, s ktorým sa Marion priamo konfrontoval. 
I Marionov kritik Janicaud sa domnieval, že negatívna teológia nepredstavuje jednotný 
monolit, ktorého zmysel bol raz a navždy daný, ale obohacuje sa novými otázkami 
a tie umožňujú jej preklad a presun do jazyka našej desakralizovanej doby (2019, 115).
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Iba krátko pripomeňme, že Dionýz Areopagita (prelom 5. a 6. storočia) rozlišoval 
dvojaký spôsob vypovedania o Bohu, respektíve dva typy či cesty teológie. Katafa-
tická, pozitívna teológia vypovedá o Bohu kladne (čo a aký je), apofatická, negatívna 
teológia vypovedá o Bohu záporne (čo a aký Boh nie je). Popredná česká znalkyňa 
patristického myslenia Lenka Karfíková uvádza:

Jako se apofatická teologie daleko více blíží tomu, o čem vypovídá (je daleko adekvátnější 
říci, že Bůh není světlo a není jsoucí, než užívat těchto analogií), tak i „nepodobný“ příměr 
vypovídá o zobrazovaném více než „podobný“ (krásný a ušlechtilý) obraz: ukazuje nám 
totiž, že je třeba každý obraz jako pouze prostředkující překročit (1997, 117).

Interpreti hovoria aj o tzv. tretej ceste, via eminentiae, ktorú však treba chápať ako 
inú stránku či vyšší stupeň, zavŕšenie via negativa: Boh je nad (hyper) všetkým, je 
viac, než je možné myslieť a vypovedať, je nad každým kladným a záporným tvrde-
ním. Ide tak o jednotu všetkých troch ciest, via triplex (Barth 1957, 347; Heinzmann 
2002, 120; Spade 2016; Schmidt-Leukel 2017, 206).

To, čo nazývame negatívna teológia, vzbudzuje u Mariona fascináciu a nepokoj 
zároveň. Fascináciu preto, že si nárokuje vyjadriť určitý jav a udalosť, neopísateľné 
zjavenie. A nepokoj z dôvodu uistenia a  trúfalosti, že nevyjadriteľné a nevýslovné 
môže byť reálne zakúšané a dokážeme o ňom istým spôsobom hovoriť (2008a, 101). 
Jazyková hra negatívnej teológie akoby príliš rýchlo tvrdila, že chce hovoriť o neo-
písateľnom a „vysloviť“ ho, i napriek tomu, že ostáva nevysloviteľné. Ľudská bytosť 
je v situácii, že chce zakúšať nezakúsiteľné a vyjadrovať nevyjadriteľné. Preto sa na 
jednej strane negatívna teológia javí ako nerozumná a kontradiktorická. Na druhej 
strane by predsa len niekto mohol akceptovať jej prístup a  jazyk, ale obmedzil by 
ju do veľmi špecifickej oblasti, spájal by ju s náboženskou skúsenosťou a s tým, čo 
označuje atribút „mystický“. Táto recepcia by však znamenala jej marginalizáciu vo 
filozofii, pretože pre väčšinu filozofov je oblasť mystického neprijateľná. Ak aj v prin-
cípe pripustíme mystickú teológiu, zostane iba zriedka navštevovaným teritóriom, 
navyše bude hroziť, že sa táto teológia zapletie v iracionálnom, nejasnom, neurčitom. 
Metafyzika to dostatočne potvrdila v svojich dejinách a odmietla (vylúčila z mysle-
nia) ako niečo, čo nemôže byť jedným z jej objektov. Marion však pripomína, že téma 
negatívnej teológie dostala novú tvár u niektorých filozofov 20. a 21. storočia, pri-
najmenšom v určitej vágnej forme, a to napríklad u Martina Heideggera či Ludwiga 
Wittgensteina, ktorí hovorili o nevysloviteľnom, mystickom, božskom. Marion s Hei-
deggerom si tiež uvedomili, „že základný pohyb myslenia nemôže byť zredukovaný 
len na uchopovanie predmetov do podoby pojmov a predstáv, teda na objektivizova-
nie. Chcú sa oslobodiť spod jeho doteraz prevládajúceho vplyvu a rozvinúť myslenie, 
ktoré by rešpektovalo transcendentnú skúsenosť bez ambície uzavrieť ju do predmet-
nej podoby“ (Tomašovičová 2010, 179).

Marion tvrdí, že pokiaľ chce niekto kráčať v  línii mystickej teológie, nie je jeho 
zámerom konštatácia, afirmácia ani negácia, ale skôr oslobodenie sa od podob-
ného spôsobu reči, smerom k  jej pragmatickému použitiu. Negatívna teológia nie 
je v konečnom dôsledku negatívna, ale vyúsťuje do tretej cesty, tzv. via eminentiae, 
je teda iba jednou z troch častí celku (2008a, 104). Chce zároveň demonštrovať, že 
nemusíme byť viazaní výlučne na oblasť teológie, teda nemali by sme vylúčiť mož-
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nosť, že pragmatický systém, ako ho použila mystická teológia, siaha aj k iným typom 
skutočností a vyjadrení. Nemôžeme ani vylúčiť, že tieto iné oblasti by nám umožnili 
potvrdiť a väčšmi objasniť pravú funkciu tretej cesty, ktorá nie je ani afirmatívna, ani 
negatívna. Volí preto príklad pragmatického jazyka mimo teológie, ktorý podľa neho 
jasne ilustruje uvedený zámer. Takýmto príkladom je milostný vzťah a jeho spôsob 
reči, Marion preferuje výraz „erotický diskurz“, pričom slovo „erotický“ nepoužíva 
v jeho zdiskreditovanom či vulgárnom význame (Trajtelová 2011, 196). Svoje úvahy 
opiera o teóriu rečových aktov Johna L. Austina.

Iba krátko pripomeňme Austinovu (2004) klasifikáciu výpovedí a rečových aktov. 
Performatívne výpovede nič neopisujú, neoznamujú ani nekonštatujú; nie sú prav-
divé ani nepravdivé. Vyslovenie takejto vety je vykonaním nejakého činu. Niečo 
povedať znamená niečo robiť (napr. ospravedlňujem sa, vítam vás). Lokučný akt je 
približne ekvivalentný s vyslovením určitej vety s určitým zmyslom a referenciou, čo 
je ekvivalentné s „významom“ v tradičnom zmysle slova. Ilokučný akt je napríklad 
informovanie, prikazovanie, varovanie; sú to výpovede, ktoré majú určitú konvenčnú 
účinnosť. Vykonať ilokučný akt nevyhnutne znamená vykonať lokučný akt. Môžeme 
tiež vykonávať perlokučné akty: teda to, čo spôsobujeme alebo dosahujeme tým, že 
niečo povieme (napr. presviedčanie, prehováranie, odstrašovanie). Perlokučný akt 
vyvoláva nejakú perlokučnú dohru, vždy zahŕňa určité dôsledky.6

Marion demonštruje štrukturálnu podobnosť mystickej teológie a  milostného 
diskurzu na podklade Stendhalovej novely Kartúza parmská z roku 1839, pričom sa 
zameriava na analýzu vety „Ľúbim ťa“ (Marion 2008a, 104). Konkrétne cituje výpo-
veď z poslednej 28. kapitoly tohto románu, kde Clélia prichádza vyznať lásku Fabrí-
ciovi: „,To som ja,‘ povedal mu milovaný hlas, ,prišla som ti povedať, že ťa milujem 
a spýtať sa, či ma chceš vypočuť‘“ (Stendhal 2015, 454).

Položme si s Marionom otázky: Je táto veta konštatív, informácia? Hovorí Clélia 
niečo o niečom, predikuje niečo o sebe alebo o Fabríciovi? Ide o precíznu deskrip-
ciu? Je uvedená výpoveď pravdivá? Ako si overíme jej pravdivosť? Naskytá sa nám 
súbor viacerých otázok s viacerými problémami a interpretáciami. Výpoveď „ľúbim 
ťa“ nie je ilokučným aktom, nakoľko nespĺňa podmienky pre takýto akt. Zatiaľ čo 
v ilokučnom akte sa efektívne uskutočňuje to, čo sa v ňom vyslovuje (sľub, odsúde-
nie, nadávka, požehnanie, rada), akt, ktorý vypovedá „ľúbim ťa“, môže uskutočňovať 
niečo iné než to, čo vypovedá. Napríklad môže ísť o zamilovanie bez reálnej úprimnej 
lásky alebo iba o  pociťovanie náklonnosti k  niekomu. Keď vyslovujem „ľúbim ťa“, 
nedokazujem, že ľúbim, nič nesľubujem, no predsa len do istej miery modifikujem 
intersubjektívny vzťah medzi mnou a účastníkom rozhovoru (interlocutor), určitým 
spôsobom na neho pôsobím, mobilizujem adresáta, determinujem ho. 

Perlokučný akt na rozdiel od ilokučného je podľa Austina akt, keď hovorením 
niečo podnecujeme (instigate) alebo uskutočňujeme (accomplish), vykonávame, 
napríklad vyjadrujeme presvedčenie, prehovárame niekoho a  pod. Perlokučný akt 
tvorí výpoveďou svoj účinok: ide o účinok na pocity, myšlienky či konanie hovoria-
ceho, poslucháčov alebo iných osôb. V perlokučnom akte je podstatnou záležitosťou 
nie to, čo hovorím, ale komu to hovorím, poslucháč je privilegovaný pred hovorcom. 
Rozhodujúci faktor spočíva v  tom, že v perlokučnom akte prichádza druhý – „ty“ 
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podstatným spôsobom na zreteľ. „Ľúbim ťa“ je tak perlokučný akt par excellence. 
Perlokučný akt má podľa Mariona intersubjektívne dôsledky, no odpoveď môže byť 
daná aj v tichu, mimo reči, neverbálne. Odpoveď na vyznanie „ľúbim ťa“ sa zväčša 
odohráva v akomsi pôvodnom tichu, vytvára ticho; toto primárne mlčanie je predpo-
kladom následnej verbalizácie a vyznania lásky. 

Marion konštatuje, že v tomto type aktu je rozhodujúce, že to, čo hovorím, má 
účinok (dôsledok) na osobu, ktorej to hovorím. Milostný diskurz sa odvíja a  roz-
víja vzhľadom k ternárnemu vzťahu volania, odpovede a následného volania; môže 
byť teda vnímaný ako nasledovanie (analógia) troch ciest mystickej teológie. V prí-
pade, že vzťah začal byť reálny, ja a druhý neustále opakujú slová „ľúbim ťa“. Marion 
v rozbore pokračuje a tvrdí, že ak jeden alebo druhý nemá dostatočnú odpoveď na 
otázku „ľúbiš ma?“, neustále opakuje vyznanie lásky. Je to otázka, ktorá nie je ani tvr-
dením, ani popieraním, ale jazykovou stratégiou, opakovaním, ktoré nič neafirmuje, 
nič neneguje, ale udržuje živou dialogickú situáciu. Stojíme voči sebe tvárou v tvár, 
každý recipuje perlokučný účinok toho druhého, oddelení a súčasne zjednotení vo 
vzťahu. Konštatív, lokučná alebo ilokučná reč vedú k radikálne pragmatickému, per-
lokučnému použitiu: k reči, ktorá nič netvrdí ani nepopiera, ale pôsobí na druhého 
a umožňuje druhému pôsobiť na mňa (2008a, 110 – 112).

Slová „ľúbim ťa“ a „ľúbiš ma?“ a  ich opakovanie tak korešpondujú s katafázou, 
apofázou a hyperbolou. Podobne ako mystická teológia, aj milostný, erotický diskurz 
hovorí o milovanom trojakým spôsobom: 1. Tým, že druhého milujem, „potvrdzu-
jem“ ho použitím všetkých možných mien, predikátov a metafor, neraz expresívnych 
výrazov. Hovorím predsa o saturovanom a výnimočnom fenoméne, ktorým je druhý 
(jeho tvár) a ktorý je odlišný v svojej telesnosti. 2. Tento vzácny fenomén prekonáva 
všetky pomenovania. Druhý „odoláva“ menám, charakteristikám a determináciám; 
všetky mená akoby v  konečnom dôsledku boli nedostatočné a  strácali význam. 
3. V milostnom vzťahu pokračuje hovorenie jedného k druhému. Slová „ľúbim ťa“ 
sú opakované teraz (katafáza), znovu (apofáza) a potom (eminentia). Výstižne tieto 
analýzy vykladá český autor Tomáš Chudý: 

Stejně jako tři cesty mystické teologie, tak také erotický diskurz prochází jednotlivým 
ujištěním (katafaze), nutností jeho opakování v čase, přicházejí-li nové výzvy, které by jej 
mohli popřít, (apofaze), až k trvalému účinku na jednání vůči sobě navzájem (hyperbola) 
v rámci jediného perlokučního aktu. To dovoluje říci, že mystická teologie nepředstavuje 
v teorii řeči bezvýznamnou výjimku, ale naopak náznak určité významné oblasti, v níž se 
rozvíjí perlokuce, pomocí níž je možné vyjádřit to, co jinak říci nelze (2008, 38).

Podľa Mariona sa u Areopagitu stretáme s takou formou reči, ktorá nevypovedá 
niečo o niečom, popiera všetku relevanciu predikácie a suspenduje pravidlo pravda 
– nepravda. Dionýz Areopagita indikuje novú pragmatickú funkciu jazyka, zacie-
lenie sa na Toho, kto prekonáva všetky pomenovania, no predsa len ho nazývame 
„príčinou“ (gr. aitia). Nejde o metafyzickú príčinu causa sui, ale o „príčinu príčin“, 
ktorá všetky príčiny transcenduje. Diskurz chvály a veleby Boha nespočíva v prediko-
vaní atribútov, či už pozitívnych, alebo negatívnych, nie je maskovanou predikáciou 
a  nachádza sa mimo duálny rámec (resp. diferenciu) pravdivého a  nepravdivého, 
v ktorom sa uskutočňovala logika metafyziky. Slúži ako nepretržitý spôsob (prostrie-
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dok) nasmerovania chvály na Toho, kto presahuje všetky naše výpovede a  pome-
novania. Použitie jazyka, ktoré prekračuje jeho afirmujúce aj negujúce možnosti, 
označuje Marion ako langage dénégatif a ako dénomination (2010a, 94).7 Pojem aitia, 
ktorý Marion používa, nie je v prísnom zmysle pomenovaním Boha, de-nominuje 
ho navrhnutím striktne pragmatickej funkcie jazyka; s aitia reč nehovorí viac, než 
(to čo) popiera, a to tak, že transportuje seba smerom k Tomu, ktorého de-nominuje. 
Modlitba potom definitívne znamená transgresiu predikatívneho, nominatívneho, 
a preto metafyzického významu jazyka (Caputo – Scanlon 1999, 27 – 30). Na tomto 
pozadí chápe Marion aj teologický jazyk ako taký, ktorý nie je pre neho primárne 
hovorením, ale počúvaním Boha, stojaceho mimo všetku afirmáciu a negáciu. Tretia 
cesta diskurzu nám dovoľuje predstaviť si situáciu, v  ktorej by sme mohli zakúšať 
seba-darovanie daru, volanie neznámeho Boha, oslovenie Slovom, sebadarovanie 
Lásky (Nelstrop – Magill – Onishi 2009, 235 – 236).8 Už neoslovujeme my, ale sme 
oslovení, obdarovaní a povolaní k slovu a láske.

TRANSCENDENCIA PAR EXCELLENCE
Fenomenologička J. Trajtelová k podobnosti či príbuznosti mystickej skúsenosti 

a skúsenosti lásky poznamenáva: 
A nielen skúsenosť mystikov ukazuje, že milovaná subjektivita pred milujúcim pohľadom 
rozpoznáva svoju vlastnú krásu, svoju vlastnú nedoceniteľnú hodnotu, ktorou ju obdarú-
va protichodný pohľad. Spoznáva seba ako hodnú obdarovania, ako schopnú obdarovať. 
Spoznáva seba. Dotýka sa nesmelo svojej identity: v pohľade druhého. Výmenou pohľadov 
si milujúci vymieňajú čosi zo svojho vlastného bytia, obohacujú sa navzájom bytím toho 
druhého – taká je skúsenosť mystická i medziľudská (2011, 210 – 211).

Zdá sa, že láska je viazaná výlučne k človeku a zrejme si len ťažko možno pred-
staviť jej prítomnosť v  iných sférach (vrstvách) reality. Má nielen svoj diskurz, ale 
aj svoju racionalitu a intencionalitu. Možno sa preto domnievať, že ide o „škandál“ 
a „bláznovstvo“ hľadať lásku mimo človeka, mimo vzťah dvoch osôb. Platí to i v prí-
pade úvah o Bohu. Boh vo filozofickom myslení nebol chápaný ako Láska, ale ako 
Jedno, Dobro, najvyššie súcno, substancia, Bytie, Nekonečno, Príčina a pod. Metafy-
zika podľa Mariona degradovala lásku tým, že ju chápala ako jeden atribút z mno-
hých, alebo láska vôbec nebola jej témou, respektíve ostávala „ticho“ vzhľadom na túto 
problematiku. No nielen filozofia, ale ani náboženské myslenie vo svojich kľúčových 
textoch (napr. Tóra, proroci, islam či moderný judaizmus) neprivilegovalo lásku ako 
primárnu determináciu božskosti Boha. Explicitne o tom vypovedá až Nový zákon, 
konkrétne Prvý list sv. Jána – „Boh je láska“ (1 Jn 4). Božia transcendencia je tu zakú-
šaná, chápaná a pomenovaná špecifickým spôsobom. V tomto prípade je to láska, 
ktorá pečatí jednotu mien Boha, je nad všetkými jeho menami. Transcendenciu par 
excellence nie sme nikdy schopní ani úplne nasledovať, ani pochopiť. 

Aký je tento transcendentný Boh, o  ktorom hovorí Biblia, o  ktorom vypovedá 
kresťan na základe prežitej náboženskej skúsenosti a ktorý je zrejme iný ako Boh filo-
zofov? V čom je náboženský Boh, Boh mystikov zásadne odlišný od Boha filozofov? 
Boh sa odkrýva (zjavuje) ako Agapé, Láska, a preto aj filozofia uvažujúca dnes o Bohu 
(pokiaľ ešte vôbec ide touto cestou), sa musí zriecť starších metafyzických termínov 
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a stratégií a uvažovať o ňom v nových myšlienkových konceptoch daru, excesu, tváre, 
ikony. Jeho prvým, najvýstižnejším a najvyšším z mien preto nie je Bytie (esse), jeho 
esenciou nie je existencia, ale je to Boh bez bytia. Marion sa v rovnomennej knihe 
Dieu sans l’ être (1982) pokúšal zvýrazniť absolútnu slobodu Boha, so zreteľom na 
všetky determinácie, so zámerom jeho vymanenia z  determinovanosti bytím. Pre 
konečné súcna je prvou nevyhnutnosťou „byť“, život a pohyb. Kladie si otázku, či sa 
determinácie, ktoré určujú konečné súcna, vzťahujú aj na Boha. Ak „Boh je láska“, 
potom Boh miluje pred bytím, láska predchádza bytie. Ak Boh, pýta sa Marion, dáva 
sám seba ku kontemplácii, oslave a modlitbe, je primárne obsiahnutý, vymedzený 
bytím, podrobený bytiu? Ak Boh v Ježišovi zomiera a vstáva z mŕtvych, je primárne 
určovaný vzťahom k bytiu a vpísaný do jeho horizontu? Teda, determinuje ho jeho 
vzťah k  bytiu tak radikálne, ako vzťah k  jeho bytiu definuje a  determinuje všetky 
konečné súcna (2012, xxii)? Jeho chápanie Boha mimo bytia a  ako saturovaného 
fenoménu, veľmi jasne a výstižne vyjadruje Anton Vydra:

Dávanie božského sa nedeje podľa našej vôle, nemôžeme si ho vynútiť. […] Boh môže byť 
iba novým príkladom pre vysvetlenie nielen dávania a negatívnych istôt, ale aj saturova-
ných fenoménov. Je idolom, ak som napríklad uchvátený neobyčajnosťou filozofického 
pojmu, ktorý ho zastupuje, napríklad ak na seba nechám pôsobiť Tillichov pojem Hĺbky 
alebo ak ma fascinuje Augustínovo intimior intimo meo. Je udalosťou, ak zrazu zasiahne 
do môjho života, ak príde nevídaným spôsobom ako hosť, ktorého som neočakával a kto-
rého som považoval za dávno ukrytého pred mojím zrakom (Deus absconditus). Pociťu-
jem ho dokonca ako prítomného v mojom živom tele, keď si uvedomujem priam telesné 
splynutie seba samého s čímsi božským – v tejto skúsenosti tkveli všetky priblíženia sa 
k panteizmu, k  spinozovskému Deus sive natura. A napokon je ikonou, keď čoraz viac 
zisťujem, že uniká každej mojej snahe uchopiť ho: čím viac ho poznávam, tým menej viem 
o ňom hovoriť (2010, 201).

Marionove úvahy vyvolávajú viaceré otázky. Čo znamená, že Boh je láska – čo 
tým vypovedáme o  jeho esencii a o  jeho vzťahu k človeku? Znamená to, že tu ide 
o iný druh lásky, absolútne odlišnej od ľudskej lásky, nakoľko nie sme úplne rovní 
svojej ikone? Ako môže byť jeho láska pre nás pochopiteľná a ako môžeme hovoriť 
o analógii s ľudskou láskou? Nie je potom milostný vzťah úplne neadekvátnym obra-
zom vzťahu Boha a človeka? Znamená to tiež, že Boh je chápaný ako ten, kto môže 
„poúčať“ človeka o tom, čo je výsostne ľudské, čo znamená milovať? Nie je absurdné 
uvažovať takýmto spôsobom? Nie je porovnanie, analógia či podobnosť milostnej 
reči a modlitby nevhodná, príliš silná či ostrá?

Marion odkazuje na Prvý Jánov list a  kladie dôraz na špecifickosť lásky Boha: 
on miluje prvý a miluje do konca. Predchádza nás v akte lásky, miluje v predstihu 
(avance), prijíma riziko toho, kto miluje ako prvý; miluje aj tých, ktorí ho nemilujú, 
ktorí ho nikdy nebudú chcieť milovať, a  to až do krajnosti, do sebazničenia. Smrť 
Boha za človeka ako výraz nekonečnej lásky však vyvoláva otázku jej zmyslu: prečo až 
do krajnosti smrti? Kristus prichádza uskutočniť lásku dokonalým spôsobom, na roz-
diel od človeka. Jestvuje iba jediná skúška lásky, ktorou je podľa francúzskeho filozofa 
darovať bez vrátenia, odplaty, byť schopný straty, eventuálne byť stratený v láske. Sku-
točná láska sa nedá spájať s reciprocitou ani so zaslúženou odmenou. Reciprocita sta-
novuje podmienku možnosti výmenných a obchodných vzťahov a tým je podmien-
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kou nemožnosti lásky. Milovať znamená vyjadriť to najvlastnejšie v slovách a činoch, 
dať „do hry“ svoju identitu, seba samého. Čím viac milujem so stratou (à perte), tým 
menej strácam spred očí lásku, pretože láska miluje bezhranične, nestráca z očí stratu 
(2007b, 70 – 75). Marion nahrádza Levinasov „konkrétny príkaz (,Nezabiješ (ma)!‘) 
neutrálnou výzvou, volaním. Niekto ma volá, v nadbytku tohto volania musím nájsť 
k čomu: či k láske, či k priateľstvu, či k prívetivosti, či na pomoc, či… […] V odpovedi 
na volanie tváre druhého som tým, čím je moja odpoveď“ (Karul 2006, 669). Láska, 
agapé, spočíva i v zachovaní, prijatí druhého v intimite jeho tváre, „nad inštrumen-
tálnosťou objektu, v načúvaní jeho volaniu“ (670).

Lásku nie je správne oddeľovať od poznania, iba láska otvára poznanie druhého 
ako takého. Láska nie je v žiadnom prípade iracionálna alebo iba afektívna. Zakladá 
a podporuje poznanie, ktoré je partikulárne a jedinečné. Otvára priestor, v ktorom 
pohľad druhého môže žiariť ďalej, pretože druhý sa odkrýva a ukazuje iba vtedy, ak 
mu dobrovoľne poskytnem priestor, v  ktorom môže predo mňa predstúpiť. Láska 
k druhému tak opakuje kreačný akt prostredníctvom toho istého „ústupu“, v ktorom 
Boh tomu, čo nie je, otvára a udeľuje právo byť a dokonca právo odmietnuť ho. Láska 
(v akte kreácie) predchádza bytie, zakladá svet a udeľuje mu význam.

Marion vo svojich textoch používa výraz „erotická redukcia“. Ako uvádza Robyn 
Horner, jeho ponímanie erotickej redukcie môžeme pochopiť pohybom akoby cez 
tri redukcie, ktorý sa „podobá pohybu smerujúcemu dovnútra cez sústredné kruhy: 
aspekty predošlých redukcií ostávajú napriek tomu stále významné pri charakteri-
zovaní tretej z  nich“.  V  prvej fáze si kladiem otázku či „Som milovaný druhým?“, 
v druhej sa pýtam, či „Môžem milovať prvý?“ a v poslednej fáze/redukcii si uvedo-
mujem, že „Ty si ma miloval prvý“.

Marion je presvedčený, že sme si istí ipseitou iba vďaka tomu, že sme milovaní, a nie 
vďaka bytiu ako takému. Druhého dosahujeme nie cez konštitúciu, ale vôľou-k-láske – 
na základe toho, že my sami sme stále a vždy už milovaní. Otázka či som, alebo nie som 
(podľa epistemologických alebo ontologických redukcií), nie je až taká dôležitá ako otáz-
ka, či som, alebo nie som milovaný druhým [m’aime-t-on? alebo m’aime-t-on–d’ailleurs?] 
a  teda hodnotný. Erotická redukcia vyprázdňuje nielen priestor (vo vzťahu ku mne sa 
jeho centrom stáva druhý), ale i čas (musím čakať na uistenie druhého ako na udalosť 
odinakiaľ) a identitu (neviem, kto som, viem len, že sa beriem ako živé telo [flesh]) (Hor-
nerová 2009).

Milujúce bytosti si kladú tri zásadné otázky týkajúce sa ich lásky, ktoré nechcú 
nechať nezodpovedané a odpoveď na ktoré je spätá s večnosťou. Prvá otázka: „Koho 
som nakoniec skutočne miloval?“ Druhú otázku možno formulovať nasledovne: 
„Budem mať potrebnú silu, rozvážnosť a čas, aby som ťa až do konca bezvýhradne 
ľúbil?“ A napokon tretia otázka: „Ako sa máme navzájom oddeliť, keď sme sa tak 
veľmi ľúbili?“ Milujúce bytosti napĺňajú a  završujú svoju prísahu v  adieu, ktoré 
v  tomto prípade Marion nechápe v  bežnom zmysle pozdravu, ale v  Levinasovom 
zmysle pohybu, tranzitu k  Bohu (à-Dieu). „Rozlúčka“ dvoch milujúcich bytostí je 
v konečnom zmysle prechodom k Tomu, ktorý je posledným a zároveň prvým sved-
kom ich lásky. V adieu je v erotickom zmysle spolu-prítomný a spolu-myslený Boh 
(penser à Dieu) (Marion 2007b, 206 – 212).
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Marionove úvahy týkajúce sa lásky sú pochopiteľné pre veriaceho, nie sú oddeli-
teľné od určitej špecifickej skúsenosti a tradície, no zostáva otázkou, do akej miery 
im dokáže porozumieť neveriaci človek. Napriek tomu sa smieme domnievať, že je 
možné žiť v určitej trvalej otvorenosti, v otázke, v náznaku, v nevylúčení možnosti 
jestvovania večnej Lásky aj v  prípade neveriacich. Daný spôsob existencie by sme 
mohli považovať za určitú formu náboženskej skúsenosti, skúsenosti „temnej noci“. 
Je to síce skúsenosť mlčania, no nevylučuje sa, že aj v tichu môže zaznieť Slovo a vstú-
piť Láska/láska. Tento druh mlčania preto nemusí byť nevyhnutne interpretovaný 
ako prázdno a ako postoj striktného ateizmu. Ide o náročnú skúsenosť, ktorá je akoby 
obdobou mystickej skúsenosti, snáď možno tvrdiť, že je prirodzenou, „svetskou“, 
pozemskou mystikou. Môžeme ju nazvať racionálnou neateistickou mystikou absencie 
a možnosti Boha, ktorá naráža na samotný základ reality a nevylučuje možnosť jej 
Pôvodcu. Boh tu však je prítomný v mode neprítomnosti, respektíve ako Možnosť, 
nie ako („ten“) Blízky, Prítomný, Milujúci, Dotýkajúci sa, Svedok. 

Preto je potrebné doplniť, že v podobnom postoji absentuje skúsenosť lásky Boha 
k človeku. Tá je prítomná iba vo viere. Podľa mystičky Edity Stein má kontemplácia 
prítomná vo viere dvojakú povahu. „Kontemplácia je smrť a  zmŕtvychvstanie. Po 
,temnej noci‘ zažiari ,živý plameň lásky‘“ (Steinová 2000, 52). Človek stojaci mimo 
vieru nezakúša sám seba ako milovaného Bohom, neprechádza do opätovania 
a vyznania lásky k nemu, prítomnosť Boha, skúsenosť a diskurz lásky sú mu odo-
prené. Absentuje aj pozitívna istota, ktorú prináša viera a láska. Čisto negatívne istoty 
by boli pre ľudskú bytosť nepostačujúce. Neveriaci nemá skúsenosť oslovenia, volania 
Bohom ani jeho blízkosti. Tento stav sa dá vnímať ako veľmi zložitý – milovaný je 
bez prítomnosti Milujúceho, navyše si neuvedomuje ani len možnosť milovania, čo 
zväčšuje a prehlbuje náročnosť jeho situácie, na rozdiel od stavu, keď človek vie, že 
je milovaný, a to i napriek neprítomnosti milujúceho. V uvedenej spojitosti formu-
luje Marion jedno zvláštne a súčasne pozoruhodné tvrdenie: odmietanie Boha samo 
osebe sa stáva pochopiteľné iba preto, že „Boh je láska“, veď iba láska dovoľuje svoje 
odmietanie. Ateizmus je možný iba z toho dôvodu, že Boh miluje človeka, no človek 
jeho lásku odmieta a volí si radšej tmu než svetlo (Jn 3,19). Marionovi kritici by zaiste 
oponovali tým, že neveriaci takúto skúsenosť nemá, a nejde preto u neho o vedomé 
či nevedomé, explicitné alebo implicitné odmietanie Božej lásky. Vhodné je na tomto 
mieste uviesť aj slová Jany Trajtelovej, citujúcej Edmunda Husserla a  Anthonyho 
Josepha Steinbocka: 

„ako subjekt možných skúseností má každý človek svoje skúsenosti, svoje perspektívy, 
svoje vnemové súvislosti, svoju premenu platností, svoje korektúry a podobne, a každá 
skupina, ktorá je vo vzájomnom styku, má zasa svoje pospolité aspekty“, a  to i napriek 
tomu, že „v nepretržitej platnosti zotrváva jeden a ten istý svet, sčasti už prežitý a sčas-
ti ako otvorený horizont možných skúseností všetkých ľudí“. Táto záverečná poznámka 
nemá relativizujúce ambície. Je skôr snahou aplikovať známu zásadu jediného možného 
prístupu k inakosti – prijatím jej pôvodnej neprístupnosti (Trajtelová 2010, 107).

V úvode spomínaný kritik Marionovej koncepcie D. Janicaud tvrdí, že fenome-
nológia, ktorá by nehrala s  falošnými kartami (teda ak by rešpektovala princípy 
fenomenológie a nevychádzala z náboženského vedomia), by skôr venovala pozor-
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nosť krutosti, zúfalstvu, neopísateľnému, nejasnosti a ťažkosti rozhodnúť v prípade 
istých problémov, ktoré tiež určujú ľudskú existenciu. Následne odkazuje na slová 
Émila M. Ciorana: „Pro bezvěrce milujícího mrhání a rozptýlení není žádná více ma-
tou cí podívaná než toto přežvykování absolutna. Odkud se v nich bere ta zarputilost 
v neověřitelnu, ta pozornost k mlhavému a vášeň pro jeho uchopení?“ (1993, 135 
[Janicaud 2019, 60]) Bez náboženského vedomia nie je možné adekvátne postihnúť 
náboženské fenomény; tieto zostávajú pre tento typ vedomia neprístupné, respektíve 
prázdne. Cioran pritom ale správne a veľmi presne vypozoroval fenomény, ktoré sú 
súčasťou náboženskej skúsenosti, sú dané aj neveriacemu, avšak iným spôsobom – 
ako pozorovateľovi: na strane Boha je to „absolútno“, „neoveriteľné“, „hmlisté“, na 
strane človeka ide o „tvrdošijnosť“, „pozornosť“, „vášeň“, „uchopenie“.

Marion si je vedomý, že veriť znamená viac, než len držať sa pravdivého. Viera 
si vyžaduje lásku, lebo zjavené dané pochádza z daru a lásky Boha. „Láska zohráva 
rolu epistemologickej sprostredkovateľky, predpokladanej podmienky prístupu k zja-
venému danému. Túto rolu zohráva preto, lebo radikálnejšie čerpá a  odkazuje na 
to, čo Zjavenie dáva: lásku v činnosti (in actu)“ (2010a, 80). Zaiste smieme vnímať 
Marionovo dielo aj ako dielo vypovedajúce o  mystickom tajomstve lásky: najskôr 
prvej Lásky, lásky pred bytím; pretože je nekonečnou Láskou, odlišnou od všetkého 
stvoreného súcna a úplne slobodnou, ničím nepodmienenou. A tiež z toho dôvodu, 
že prv než súcno jestvuje, je milované v jeho možnosti, milované ako to, ktoré bude 
stvorené a reálne. Následne môžeme hovoriť o druhej, „pozemskej“ láske, uskutočňu-
júcej sa vo svete konečných bytostí. A ak máme nasledovať Dionýzov ternár, inšpiro-
vať sa ním, „treťou“ láskou je láska odohrávajúca sa medzi konečným a Nekonečným, 
medzi človekom a Bohom.

ZÁVER
Podľa Mariona nepochopiteľné nechápeme, ale zakúšame jeho nepochopiteľ-

nosť, a  to nie ako odoprenie zrejmosti, ale ako zrejmosť, ktorá sa nás dotýka, ako 
známku náklonnosti nekonečna. Nepochopiteľné sa vtelilo nielen do  konkrétnej 
osoby, do určitého bodu dejín, ale vtelilo sa aj do nášho rozumu. Rozum mu slúži 
ako prístrešie. Nekonečno je sprievodcom a spolupútnikom našej konečnej tápajú-
cej racionality. Preto už nemožno tvrdiť, že najvyšším stupňom rozumu je podávať 
vysvetlenie o sebe samom, uchopiť seba samého. Naše Ja už nie je iba akési „čisté Ja“, 
ale stáva sa iným Ja pôsobením milosti, podľa Pavlových slov: „Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus“ (Gal 2,20). Ja nie je pôvodcom samého seba, neutvára seba samo. Je 
darom sebe samému, avšak nie zo seba. Ja nemôže konštituovať saturovaný fenomén, 
pretože tento mu predchádza, je skôr, konštituuje Ja. Ego je odteraz konštituované 
ako svedok nekonečna, saturovaného fenoménu.

Saturované fenomény sa neviažu výlučne na náboženskú či spirituálnu oblasť, ale 
aj na problémy v oblasti historickej, umeleckej, literárnej. Všetky tieto problémy zdie-
ľajú spoločné rysy: žiadny z nich neprezentuje charakteristiky objektu – prediktabi-
litu, jasnú evidenciu, podriadenosť podmienkam našej skúsenosti. Práve naopak, sú 
dané ako nepredvídateľné, absolútne, nemerateľné, čo evokuje „predmet“ a prístup 
negatívnej teológie. Marion znovu pripomína, že v prísnom zmysle „negatívna teoló-
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gia“ nejestvuje, keďže je neoddeliteľná od afirmatívnej teológie a via eminentiae, ktorá 
prekonáva predikatívne použitie jazyka jeho iným použitím – chválou a modlitbou. 
Podľa Mariona musíme mať dôveru v rozum, že dokáže urobiť mysliteľným to, čo by 
bez trpezlivej práce pojmu mohlo ostať nemysliteľné (2004, 1 – 7).

Táto cesta vedie cez opätovné preskúmanie hraníc a možností racionality. Dôle-
žité je pritom odpovedať na otázku, či každé naše poznanie musí byť istým poznaním, 
t.  j. či sa nemajú práve určité druhy poznania zriecť istoty, z dôvodu primeraného 
prístupu k poznávanému – aby bolo poznané tak, ako ono samo v sebe je. Je nutné 
znovu premyslieť i pojem negatívnej istoty, nakoľko nie každé isté poznanie musí byť 
spojené s vyslovením afirmatívnych súdov.9 Istotu možno nachádzať aj v negatívnom 
type poznania. Naša konečnosť sa podľa Mariona potvrdzuje ako nevymedzená či 
pozitívne nekonečná. „Odhaliť túto nekonečnú konečnosť je prvou úlohou filozofie, 
ak chce v sebe prekonať nihilizmus“ (2010b, 126). 

Vráťme sa napokon k saturovaným fenoménom. Podľa Mariona saturovaný feno-
mén nemožno nahliadať, hľadieť naň (v  zmyslovom aj inteligibilnom zmysle) pre 
jeho jas, intenzitu, nadmerné dávanie sa. V duchu a línii jeho myslenia, korešpon-
dujúc s náboženskou skúsenosťou, smieme tvrdiť, že v stave blaženosti bude ľudská 
bytosť vidieť v plnom svetle, v nesmiernom jase, tvárou v tvár. Láska pretvorí nedo-
konalosť pozemského videnia a poznania, pretože láska nedokáže byť spojená s nevi-
dením milovaného/Milovaného, nevydrží permanentnú skrytosť jeho tváre a  jeho 
nepoznanie. Láska a poznanie tak spadajú v jedno, túžba po oboch bude zavŕšená, 
„sila“ saturovaného fenoménu prelomená a  pohľad na neho možný. Marion píše: 
„Jedine večnosť zodpovedá potrebe erotického rozumu po istote prítomnosti – totiž 
raz a navždy, definitívne vedieť, koho milujem“ (2007b, 210).

Nepochybne práve o tomto vypovedá aj básnik Czesław Miłosz vo svojom diele 
Wiersze ostatnie (Poslední básně): „Obráceni tvářemi k Němu, získali jsme nový zrak, 
schopný hledět do Slunce. Nebylo snad vždycky naší největší touhou žít navěky a pře-
bývat v jasu?“ (2011, 80) Pokiaľ ide o literárne diela vôbec, Marion je presvedčený, že 
Rimbaud, Mallarmé alebo Claudel sú spôsobilí umožniť nám vidieť lepšie a viac za 
predpokladu, že niekto vynakladá úsilie realizovať to, čo slová sugerujú. Veľmi často 
niekto niečo nevidí, prípadne vôbec nič nevidí, pretože nepočúva dostatočne pozorne 
alebo nerealizuje to, čo číta. Práca čítania je žiadaná a potrebná. Iba poézia je dosta-
točne mocná a bohaté lexikálne prostriedky vhodné k tomu, aby rozbili metafyzickú 
„klenbu“ filozofov. Čítať Ronsarda, Rabelaisa alebo Montaigna sa tak stáva mierou 
či kritériom lingvistickej hygieny. Rozdiel je teda hovoriť slobodne/voľne a myslieť 
vo vnútri istého rámca (inside of the box). Marion je presvedčený, že veľa tzv. malých 
vecí opísaných v literárnych dielach, sa môže stať saturovaným fenoménom. Prečo je 
tomu tak? Pretože básnici a spisovatelia ukazujú, že tento pozemský, banálny a vše-
obecný vnem môže mať okrem svojho limitovaného objektívneho zmyslu zväčšený 
význam (zmysel), ktorý odkazuje na minulé skúsenosti, na veľmi komplexné tona-
lity, na sieť nelimitovaných odkazov, prekračujúc rámec jednovýznamovej objektivity 
(2017, 152, 91).

Marionova fenomenológia, konkrétne jeho úvahy o  láske, sú (resp. môžu byť) 
inšpiratívne aj pre literárnu teóriu, ktorá tematizuje fenomén čítania literatúry. Prí-
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kladom je kniha nórskej autorky Cassandry Falke The Phenomenology of Love and 
Reading (Fenomenológia lásky a čítanie, 2017). Profesorka anglickej literatúry a kul-
túry skúma implikácie erotickej redukcie, o ktorej hovorí Marion, pre literárnu teóriu, 
respektíve aplikuje jeho fenomenológiu na čítanie literárnych diel. Čítanie Mariona 
ju vedie k záveru, že jeho dielo poskytuje výborné prepojenie medzi novým diskur-
zom vo fenomenológii a novým diskurzom v literatúre, pretože osvetľuje bázu, z kto-
rej povstáva všetko naše konanie, a tou je láska. Falke poukazuje na paralelu medzi 
naším spôsobom jednania (vzťahu) s druhými prostredníctvom lásky a  spôsobom 
nášho čítania kníh. Do popredia kladie tretí paragraf Marionovho diela Erotický feno-
mén, kde francúzsky filozof tvrdí, že „ja som“, pokiaľ som prístupný (vnímavý) pre 
rozhodnutie, ktoré nevlastním a ktoré ma determinuje v predstihu (vopred), pretože 
prichádza ku mne odinakiaľ (from elsewhere). Knihy poskytujú práve to „odinakiaľ“ 
(Falke 2017, 3). Z  pohľadu nórskej autorky čítanie môže rozvíjať ochotu čitateľov 
a  čitateliek zrieknuť sa kontroly (dominancie ja) a  zakúsiť saturovaný fenomén – 
niečo vznešené, posvätné, krásu alebo lásku – pretože každý človek má schopnosť 
zakúšať žiaru saturovaného fenoménu. Snaží sa zdôvodniť, že prostredníctvom číta-
nia sa môžeme zdokonaľovať v  láske. Čítanie založené na erotickej redukcii vedie 
k  tomu, aby bola čitateľská verejnosť viac otvorená možnostiam lásky a  novému, 
ktoré prichádza ako „iné“. Smieme preto hovoriť o premene vychádzajúcej od milo-
vaného človeka a tiež z kníh, kde sa každý moment takejto zmeny deje ako singulárna 
a kreatívna udalosť. Pochopiteľne za predpokladu, že je tu vôľa k zmene a prijatiu 
toho, čo prichádza „odinakiaľ“. Literatúra tak operuje etickou silou, ktorou pôsobí 
na čitateľa. Dovŕšenie erotickej redukcie však predpokladá prítomnosť stelesneného 
milovaného človeka; reálne milujeme iba druhú osobu. Čítanie v  láske (reading in 
love) expanduje našu kapacitu lásky, pomáha nám rozhodnúť sa pre lásku a učí nás 
habitu lásky (Falke 2017, 71).

Prieniky fenomenológie a  literatúry sú zrejmé, fenomenológia naďalej ostáva 
ponukou a výzvou aj pre literárnu teóriu. 

POZNÁMKY

1 Zámerom článku nie je výklad Marionovej fenomenológie ani podrobný rozbor problematiky „satu-
rovaných fenoménov“, jej kritík, ani priblíženie diskusie vo francúzskej filozofii, týkajúcej sa tzv. teo-
logického obratu. K mysleniu tohto francúzskeho filozofa a k uvedeným témam bolo publikovaných 
v  slovenskom prostredí viacero článkov. Odkazujem predovšetkým na publikáciu „Náboženstvo 
a nihilizmus z pohľadu filozofie existencie a fenomenológie“ (Muránsky et al. 2010), ktorá sa venuje 
kľúčovým problémom jeho filozofie, ďalej na články v časopise Filozofia a na knihu Dominiqua Jani-
cauda Na rozhraních fenomenologie. Transcendence, jevení a zkušenost (2019).

2 Janicaud tiež píše: „čím viac fenomenalita chudne až k zničotneniu, tým viac sa absolútno nadúva 
a rozpína až k apoteóze. Ocitáme sa uprostred vyprahnutej mystickej noci“ (2019, 54).

3 Domnievam sa, že problém môžeme objasniť aj na základe úvah poprednej fenomenologičky Edity 
Stein. Ak by sme chceli problematiku Marionovho východiska a  metodologického prístupu riešiť 
jej optikou, tak je jeho koncept neudržateľný. Podľa nej jestvuje ostrý protiklad medzi transcenden-
tálnou fenomenológiou a katolíckou filozofiou: prvá je egocentrická, druhá teocentrická (Steinová 
2000/2019). 
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4 Saturovaný fenomén môžeme najjednoduchšie charakterizovať ako fenomén, ktorý sa nikdy nemôže 
konštituovať ako objekt v horizonte a pre Ja. Marion nechce uvažovať o fenoménoch a fenomenológii 
bez Ja a bez horizontu, pretože fenomenológia by sa tak stala nemožnou. Chce iba zvažovať mož-
nosť prekročenia či posunutia fenomenality na fenomény špecifického charakteru – neredukovateľné 
a nepodmienené. „Naopak, hraničné alebo nasýtené fenomény prichádzajú akoby k nám, čím nám 
zároveň poskytujú spätnú väzbu o hraniciach našej vlastnej skúsenosti, vo vzájomnom vzťahu zasa-
hujú do konštitúcie Ja a idú ešte ďalej“ (Vydrová 2010, 174).

5 Tematike Marionovho vzťahu k negatívnej teológii sa venuje Johannes Zachhuber (2011).
6 „Ilokučným aktom expedient realizuje isté rečové konanie (Sprachhandlung) a  sprostredkuje per-

cipientovi istý poznatok. Ilokučný akt oznamuje zámer, cieľ vysloveného oznámenia, je to význam, 
ktorý stojí za slovami. […] Medzi ilokučným a perlokučným rečovým aktom je rozdiel v miere kon-
venčnosti. Ilokučné akty sú podľa Austina konvenčné, perlokučné nie sú konvenčné. To znamená, že 
ilokučné akty sú vytvárané predovšetkým pomocou kultúrne a situačne podmienených fráz, perlo-
kučné vznikajú ad hoc, podľa kontextu a schopnosti expedienta (lokútora). […] Lokučný, ilokučný 
a  perlokučný akt nepredstavuje tri akty, ktoré sú expedientom realizované jeden po druhom, ale 
rôzne aspekty toho istého prehovorového konania“ (Berta 2005, 553 – 556).

7 Pozri tiež Tamsin (2008, 748).
8 Opäť veľmi výstižne poznamenáva T. Chudý: „Řečeno ještě jinak, nestvořená podstata v teologickém 

smyslu vyžaduje přístup de-nominace, a to aniž by vepisovala to, co označuje (Bůh), do horizontu 
naší predikace, nýbrž nás i s našimi predikáty vepisuje do horizontu svého jména. Hovořit v nevyslo-
vitelném jménu znamená přechod od teologické predikace k pragmatice, který se dovršuje v teologic-
kém diskurzu, který je v posledku vždy liturgický. Zde jde také o saturovaný fenomén par excellence, 
jehož intence ex definitione překračuje jakoukoli jinou. Na jméno Boží si tedy třeba zvyknout, aniž 
bychom je adekvátně vyslovili, avšak zároveň se nechat jím vyslovit, pojmenovat, povolat. Přesto 
nadbytek intuice způsobuje, že o něm lze vášnivě diskutovat, dovolávat se ho a obracet se k němu 
(a dokonce jej i popírat)“ (2008, 38).

9 „Marionove negatívne istoty sa týkajú zvláštnych skúseností s božským, s Bohom, ktoré ľudia môžu 
a  nemusia zakúšať. […] Ak pozitívne istoty vedú k  tvrdeniam, potom negatívne istoty smerujú 
k naznačeniam“ (Vydra 2010, 201, 204).
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The experience of love and its discourse: Marion’s phenomenology  
and mysticism

Jean-Luc Marion. Phenomenology. Mystics. Saturated Phenomena. Love. Philosophy 
of Religion.

The aim of this article is to approach the proximity of Jean-Luc Marion’s phenomenology to 
mysticism. Marion’s transcendence to mysticism can be seen in two directions: in the inter-
pretation of Dionysius the Areopagite’s work, and in the understanding of saturated phe-
nomena. Marion claims that Dionysius the Areopagite indicates a new pragmatic function 
of language, targeting God who overcomes all the names. The discourse of hymn and praise 
of God does not lie in predicting attributes (positive or negative). It is not a masked predic-
tion, but it is outside the dual framework of true and false. Marion also believes that man, as 
an image of God, is not equal to his icon. His reflections can be understood and interpreted 
in such a way that two incomprehensible and loving beings come together in the encounter 
of God and man. Here we can see the first condition, assumption and the very possibility of 
mysticism as such. The intersections of phenomenology and literature are obvious, but phe-
nomenology still remains both an invitation and a challenge for literary theory.
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