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Příznačně levinasovské téma dialogu s druhým jako výzvy k odpovídání 
v nejširším smyslu slova rozvijí práce Jana Bierhanzla způsobem, který je jak určitou 
interpretací, tak i svého druhu "užitím", ukazujícím možnosti koncepce "řeči jako etiky" 
a zaměřujícím se zejména na etickou esenci řeči, a to jqak v ohledu obecném, tak i 
v konkrétní expozici setkání s "diskursem" Yvese Aulase. Znamená to, že předložená 
práce akcentuje u Levinase zejména událost řeči jako událost blízkosti, přičemž se zčásti i 
inspiruje prací Fréderica Poché: interlokuce předchází cogito, zde pak vzchází 
významnost řeči (tedy nenásilí proti intencionalitě klasické fenomenologie). Právě proto 
je u Levinase v popředí Dire a nikoli Dit. Jan Bierhanzl však nereferuje, nýbrž uvažuje o 
problémech, jež postupně vycházejí najevo, jak je tomu například v souvislosti s 
"metodou", pokud Levinas implicite zpochybňuje možnost teoretického diskursu; setkání 
s druhým je setkání s non-fenomenalitou, přitom všakje to událost, v níž je založena 
významnost řeči, tvář je "autosignifikace", to ale odkazuje ke svízelné "analýze" oné 
oblasti "před", kterou Levinas z různých stran znovu a znovu "tematizuje", aniž všakje 
toto slovo adekvátní, protože "tematizace" je akt, který patří až ke vztahu označující
označované, zatímco Levinas pracuje s primátem označujícího bez označovaného, tedy 
ona událost blízkosti je již sama nějak významem. Jan Bierhanzl nepřijímá nic bez 
kritického přezkoumání (viz třeba str. 21 a n), a i proto do svých úvah zahrnuje práce 
Francise Jacquese, který Levinasovo chápání řeči chce osvětlit i s použitím 
instrumentária analytické filosofie, a tedy utvrzuje Jana Bierhanzla v jeho postupu, který 
spočívá v tom, že dění významu resp. geneze významu/významnosti se podle něho 
odehrává nejen v interpersonálním procesu jako rámci, nýbrž jakožto tento proces: ten 
má sice své podmínky (viz Jacques), ale to nepopírá primámost vztahu k druhému jako 
předpoklad mluvy: právě proto, je ro význam toho, co si mluvčí v interlokuci "sdělují", 
důležité sdílení, to jest "sladění" jejich aktivit, initiative sémantique partagéeL co
signifiance (str. 27): mluva májak rozměr sdělitelného, tak nesdělitelného. Jinak řečeno: 
jak Levinas, tak strukturalistické pojetí jazyka, ale nikoli formou syntézy, nýbrž jako 
otevření prostoru mezi obojím. Pak mizí paradox, že blízkost je také dálka, že 
pragmatický kontext řeči není danost, nýbrž cosi, co se během řeči "vyvíjí", reference je 
u Levinase zachována jakožto "darování světa" atd. 

Závěrečné kapitoly ukazují, že Jan Bierhanzl chápe Levinase se všemi posuny od 
raných prací k pozdním, jaksi na okraj dovoluje porozumět "logice" tohoto vývoje 
(zmínka o Deleuzovi je velmi užitečná), zvláště tamkde ukazuje implikace: 
problematizace nakonec i identity mluvčího (dění významovosti implikuje odcizení já) 
jakožto jedinečnosti bez identity. To ústí do velké otázky zachování identity teorie (ale 
zcela nepochybně i existence obecných významů v řeči jako dávajících smysl), kterou 
podle mého soudu Jan Bierhanzl řeší dvakrát: jednak kritickou reflexí řeči jako subverze 
u pozdního Levinae, jednak uvedením textů Yvese Aulase, při jejichž prezentaci (jako 
svého druhu teorie, která by chtěla či měla zůstat v rovině Dire) se opět objevuje 
Jacquesova teorie řeči a problém instrumentalizace teorie. To je určitá analogie 



k intervenci "třetího", která se objevuje jako nezbytná podmínka "teorie" upozdního 
Levinase akterá vrací do hry jeho pojetí "odpovědnosti" jako spravedlnosti: teorie je cosi 
jako subverzivně pojaté Dit ve službě blízkosti. 

Úkolem posudku není referovat, nýbrž "posoudit". Soudím, že Jan Bierhanzl se 
originálním a suverénním způsobem vyrovnal s náročným tématem. (Jedinou výhradou, 
kterou mám, je užití slova "vytržení z kontextu" na str. 19-20: myslím, že by bylo 
lépe"vymanění", vytržení implikuje právě "násilí".) Nepřijímá nekriticky Levinase, ani 
proti klasické teorii řeči nestaví "eliminovaný diskurs" jako alternativu. Ani se nesnaží o 
kompromis.Jeho práce je otevřená, vymezuje pole, které by mělo umožnit adekvátním 
způsobem odpovědět na výzvu i levinasovských extrémů, nikoli za cenu jejich oslabení, 
ale právě ve smyslu blízkosti něčeho nedosažitelně vzdáleného. Tedy z moci svého 
jedinečného pohledu, k němuž organicky patří i setkání s Yvesem Aulasem .. Zejména 
námitky, které postupně vznáší, a způsob, jimiž se s nimi vyrovnává, svědčí nejen o 
erudici, nýbrž i velké schopnosti samostatné filosofické práce. Domnívám se, že práce by 
si v nějaké podobě zasloužila publikaci (včetně Aulasových promluv). Navrhuji hodnotit 
ji jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
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