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Autorka si za téma své práce zvolila vztah, který pro oba zkoumané autory představuje skutečný 
problém, totiž vztah etiky a víry. V jedné z úvodních formulací autorka shrnuje hlavní problém práce 
slovy: „Pro Kierkegaarda je vykročení ze systému, ale také z etiky, nutnou podmínkou pro dosažení 
pravého Já, pro Lévinase je překročení etiky nehoráznost.“ (11)

Autorka věnuje Kierkegaardovi druhou a třetí kapitolu práce. Ve druhé části, založené 
především na spisu Bázeň a chvění, směřuje k uchopení konfliktu mezi náboženskými a etickými 
závazky, přičemž paradigmatem tohoto konfliktu je Kierkegaardův výklad Abrahamova příběhu z Gn 
22. Jakýmsi předstupněm k tomu je výklad o vztahu mezi estetickým a etickým stádiem z knihy Buď –
anebo, který tvoří důležité pozadí pro výklad o vztahu mezi etickým stadiem a „teologickým 
suspenzováním etiky“, jak o něm čteme v Bázni a chvění. Autorčin výklad je zde nejen velmi 
zasvěcený, ale i živý v tom smyslu, že základní napětí Kierkegaardovy úvahy – například napětí mezi 
tragickým hrdinou a Abrahamem (23, 26) – , může čtenář bezprostředně sledovat a takříkajíc s bázní a 
chvěním zakoušet, jak neuvěřitelný, hrůzný i absolutní čin máme v Abrahamově příběhu před očima.
Třetí kapitola, založená na knize Skutky lásky, přechází od protikladu mezi etikou a vírou ke 
Kiergekaardově úvahám o křesťansky pojaté lásce. Tento přechod má svůj dobrý důvod z hlediska 
celku práce – autorka si již zde připravuje obhajobu Kierkegaarda proti některým Lévinasovým 
námitkám –, nicméně není zcela hladký, jak s níže zmíním.

Čtvrtá kapitola přestavuje v hlavních rysech pojetí etiky u E. Lévinase. Zde autorka opět velmi 
zasvěceně a přesně referuje o hlavních distinkcích Lévinasova myšlení zejména v Totalitě a 
nekonečnu. Svůj výklad opět směřuje ke vztahu etiky a víry, přičemž dochází k závěru, že pro 
Lévinase „etika není závislá na žádném náboženství“. Sama však záhy dodává cosi, co zní jako její 
korektura Lévinase: „Neříká [totiž EL] ale nikde, že etika nevyžaduje žádnou formu víry. Zdá se, že 
bez víry, že skutečnost nelze plně epistemologicky obsáhnout a že bez transcendence nemají žádné 
objektivní teorie vůbec smysl, je jeho etika nemožná.“ (49).

Skutečným vrcholem jsou závěrečné dvě kapitoly práce. V páté kapitole autorka nejprve 
referuje o Lévinasových námitkách proti Kierkegaardovi (1. egoismus a absence druhého při 
uskutečnění jedince vztahem k Bohu; 2. prvek násilí v popření absolutní povahy etických nároků), aby 
ukázala, jak by na tyto námitky mohl odpovědět Kierkegaard. Zatímco první námitku autorka 
relativizuje na poukazem „dvojí přikázání lásky“ (Mk 12, 30-31), které hraje důležitou roli ve Skutcích 
lásky, druhou námitku ponechává v platnosti: „Překročení etiky na základě jistoty neopakovatelného 
Božího povolání, které vyzývá a opravňuje k neetickému jednání, však zůstává závažným 
problémem.“ (57 n.).

V šesté, závěrečné kapitole autorka nejprve konstatuje, že mezi našimi filosofy existuje více 
podobností, než se může zdát, například důraz na transcendenci jako na prostředek, „kterým se 
jedinec osvobozuje ze svazujících pout imanence a neautentičnosti“ (59). Poté však Anna Šolarová 
ukazuje, že hlavní rozdíl přetrvává a týká se otázky, zda etika je či není podmíněna vírou (61). U 
Zatímco u Lévinase „pro správné etické jednání... stačí pohlédnout Druhému do tváře a odpovědět na 
jeho volání“ (62), „Kiergekaard jednoznačně potřebuje pro pravou etiku Boha“ (61). Autorka v závěru 
upozorňuje na rizika obou názorů. U Lévinase může být „víra.. spoutáním do etična ochuzena a 
zredukována na mezilidský vztah“, u Kierkegaarda se zase autorka nemůže zbavit podezření, že 
principiálně mimo- či nad-etický poměr k absolutnu může být zneužit (65). Dále je sporné, zda lze 
spolu s Lévinasem upřít „jedinci nárok na jakoukoli formu sebelásky“, zda není třeba naopak 
následovat Kierkegaarda, pro něhož je určitá forma sebelásky slučitelná s láskou k Bohu a k bližnímu.

V samotném závěru autorka navrhuje již zmíněnou korekturu v chápání Lévinase. Je sice 
pravda, že všechny důvody pro neetické jednání jsou nesprávné, tedy i důvody založené na víře. To 
však neznamená, že by se Lévinasova etika s vírou vylučovala. Naopak: „předpokládá víru... přináší 
Boha blíže člověku skrze stopu v jeho tváři.“ (66)

Práce Anny Šolarové je psána nejen s velkým vhledem do tématu, ale i s životním vložením se do 
pojednávané problematiky. Jen výjimečně nacházíme drobná zakolísání formální povahy, například 
různý způsob psaní slova „suspenze“/“suspenzace“ či místy nadměrné užívání mnoha eticky či 



nábožensky zatížených pojmů naráz. Např. str. 31 dole se náhle mluví o překonání hříchu, přičemž 
není jasné, o jaký hřích jde (patrně „dědičný“) a jak přesně je překonán.

Věcně mám dvě otázky:

1. je závěrečné tvrzení, že víra v Boha je u Lévinase předpokladem etiky, opodstatněné? Či přesněji: 
jde o totéž víru, o níž mluví Kierkegaard, totiž o víru ve zjeveného Boha?

2. jak vyložit přechod od konfliktu mezi etikou a vírou u Kierkegaarda k lásce? Autorka se snaží 
ukázat, že již Abrahámův příběh obsahuje lásku k bližnímu (k Izákovi), jinak by jeho odhodlání zabít 
Izáka nemělo charakter absolutní povinnosti. Kierkegaard sám praví „absolutní povinnost... rytíře víry 
nepřinutí, aby přestal milovat.“ (25). Ale to ještě neznamená, že existuje vnitřní vazba mezi touto 
povinností a láskou, navzdory níž ji Abraham hodlá poslechnout. Není vztah mezi takto pojatou vírou 
a láskou (pojednanou ve Skutcích lásky a zde v kap. 3) vnější?

Práce je skvělá. Hodnotím jednoznačně jako výrobnou

V Praze, 7. září 2011
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