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Má-Ii být vše vyjasněno hned na úvod, pak budiž řečeno, že práce Řeč jako etika podle 

Lévinase je bezesporu velice kvalitní. Autor se pouští do problematiky, která je všechno jen 

ne jednoduchá, a vyrovnává se s ní způsobem, který si zaslouží uznání: Lévinasovy texty 

nereferuje, neparafrázuje, ale proniká jimi jakoby zevnitř, aby v nich odkryl a vyzdvihl to, oč 

mu běží - totiž Lévinasovo pojetí řeči jako primárně etické dimenze vztahu ke druhému. 

Přitom si všímá zejména způsobu, jakým se řeč jakožto interlokuce vztahuje k významovosti 

řeči. Na rozdíl od strukturalistické teorie jazyka totiž Lévinas neredukuje významovost řeči na 

systém znaků, v němž je význam každého znaku dán jeho diferencí od ostatních, ale 

zakládá ji v samotném říkání (Dire), v němž vždy již odpovídáme druhému a odpovídáme za 

druhého. Dá se říci, že Lévinas provádí opačnou redukci než strukturalistické pojetí jazyka 

jakožto diakritického systému znaků, když významovost vymaňuje ze sféry řečeného (Dit) 

a zakotvuje ji ve sféře říkání (Dire) (viz. Řeč jako etika podle Lévinase, str. 18, 19). Bierhanzl 

objasňuje Lévinasovo pojetí vztahu mezi interlokucí a významovostí i prostřednictvím 

koncepce Francise Jacquese, byť neopomíná upozornit na základní odlišnost v jejich 

chápání interlokuce - zatímco Jacques chápe intersubjektivní vztah v pojmech symetrie 

a spoluzodpovědnosti, Lévinas zdůrazňuje fundamentální asymetričnost interlokuce (viz. Řeč 

jako etika podle Lévinase, str. 29). V asymetrickém pojetí prostoru interlokuce přitom spočívá 

nejen zdroj významovosti, ale i základ reference k extralingvistické skutečnosti, jež se děje 

jako původní "darování světa" (viz. Řečjako etika podle Lévinase, str. 37,43). 

Dalším tématem, jež s problematikou interlokuce jakožto říkání úzce souvisí, je identita 

mluvícího subjektu. V kontextu Lévinasova myšlení se samozřejmě nejedná o identitu 

autonomního subjektu, nýbrž o heteronomní identitu, jež je nesena toliko zodpovědností před 

tváří druhého a vztahem k exterioritě, který se skrze ni ustavuje. Z takto pojímané identity, 

jež je více než čím jiným radikální pasivitou a vyvlastněností, pak mimo jiné vyplývá 

i nemožnost monologu jakožto vnitřní rozmluvy se sebou samým (viz. Řeč jako etika podle 

Lévinase, str. 42, 43). Je-Ii ,já' ve své singularitě určováno jen a pouze svojí zodpovědností 

před druhým, nemůže se nikdy uzavřít v sobě samém, neboť je ze své interiority vždy již 

vytrhováno směrem k neredukovatelné exterioritě jiného. Jakýkoliv monolog se sebou 

samým je tedy možný jen potud, pokud je účasten interlokuce, jež nás předreflexivním 

způsobem exponuje a otevírá pro druhého. V tomto ohledu je Bierhanlovo čtení Lévinase 

zcela důsledné. 

Přesto se však nabízí otázka, zda by nebylo zapotřebí Bierhanzlovu interpretaci interlokuce, 

jež se odhaluje v říkání coby "řeči beze slov" a "každodenní řeči zbavené vší výmluvnosti", 



doplnit o další tematické dimenze. Jednou z nich je problematika tělesnosti, jež se skrze 

dynamiku gesta - gesta určeného primárně druhému - spojuje s rovinou říkání. Gesto, jakým 

je například podání ruky, odhaluje bezprostřední spojení tělesnosti s rovinou říkání, a tudíž 

i s dimenzí blízkosti. Není proto žádnou náhodou, že v Autrement qu'etre ou au-dela de 

I'essence je tělesnost tematizována právě v dimenzi blízkosti, a to jako základní 

exponovanost, tj. vystavenost, v níž se snoubí zranitelnost se smyslovostí a schopností 

rozkoše. Bylo by jistě zajímavé promyslet spojení takto pojímané tělesnosti s primárním 

říkáním, zvláště pokud by se Lévinasovská tematizace tělesného, a přitom významuplného 

gesta odstínila třeba od analýz inkorporované komunikace, které nacházíme v Merleau

Pontyho Phénomenologie de la perception. Juxtapozice těchto dvou koncepcí, z nichž jedna 

situuje interlokuci do sféry asymetrické blízkosti ke druhému, zatímco druhá chápe 

intersubjektivní sféru komunikace na základě topologie symetrické, by nepochybně přispěla 

k hlubšímu pochopení Lévinasova pojetí tělesně determinovaného říkání. 

Stejně tak se lze ptát, jakým způsobem se do roviny řeči a říkání promítá sféra neosobního iI 

y a, kterou Lévinas odkrývá již ve svém ranném spise De I'existence a I'existnant, ale znovu 

se k ní vrací i Autrement qu'etre ou au-dela de I'essence. Jakým způsobem se významovost 

řeči propadá do nesmyslné absurdity iI y a, jež číhá v pozadí existence individualizované 

svojí zodpovědností před tváří druhého jako anonymní, beztvará mlha, a jakým způsobem se 

z ní individuální existence i elementární významovost řeči vytrhují? Jakým způsobem se 

významovost setkává s bezvýznamností? Děje se tak na půdě řeči chápané jako říkání, jak 

by nejspíše tvrdil Lévinas, a nebo na jejím pomezí? A neskrývá se právě v napětí mezi 

významovostí a bezvýznamností zdroj tragické intenzity, s níž nás zasahují úvahy mentálně 

handicapovaného filosofa Yvese Aulase? 

Všechny tyto otázky zůstávají v Bierhanzlově práci nevyřčeny, což je sice škoda, ale 

rozhodně ji to nijak zvláště nedevalvuje. Přestože Bierhanzlova studie není příliš rozsáhlá, 

nelze jí upřít obsažnost a pregnantnost, s níž otevírá pole, kde se výše uvedené otázky 

nevyhnutelně vynořují. Již za to si práce zaslouží, aby byla hodnocena jako výborná. 
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