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 Věc: Posouzení disertační práce Dalibora Vika Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika 

u Emmanuela Lévinase 

 

Disertační práce zahrnuje 151 stran a je členěna do pěti kapitol (Úvod: Říkat to lidské 

v člověku; Člověk jako únik z bytí; Člověk jako hypostaze; Člověk jako stejné toužící po jiném; 

Člověk jako slovo, na kterém záleží), přičemž každá je tvořena dalšími podkapitolami. K těmto 

kapitolám jsou standardně přiřazeny: Jmenný rejstřík a Seznam literatury (ta je tematicky 

členěna na Prameny a sekundární literaturu aj.). 

 

Volba názvu a tematiky 

 Myslitelská osobnost Lévinase je vděčné téma. Podle autorit „ve věci Lévinase“ se v 

současném akademickém světě objevují témata nejen o plnější recepci fenomenologie ve 

Francii díky Lévinasovu vlivu (stanovisko zastává v textech B. Waldenfels), ale také o 

setkávání hebrejské mentality se západní kulturou, a to zejména s akcentem na jeho interpretaci 

talmudu (letmo tu vstoupil i V. Havel),1 či o takových specifikách jako o smrti Lévinasových 

rodičů a dispozici člověka odpustit nepříteli (H. de Vries),2 ale objevují se častěji právě témata 

provázána s teologií slova.3 Teologické představení, v kontextu širší etiky, nabízí rovněž náš 

autor. Myslím, že i v prostředí českém, kde je Lévinas převážně traktován coby komunikant 

mezi Heideggerem a francouzskou fenomenologií obecněji, je explicitní teologické východisko 

vítané.  

 Při posuzování autorovy práce postupuji chronologicky – podle stránkování (paginace). 

Nejdříve uvádím obsahové, pak formální připomínky. Leckteré dolejší připomínky jsou ovšem 

pouhým doporučením nebo body k úvaze (zdaleka tedy neznamenají výčet chyb). Pokud se 

odkazuji na knižní tituly (či časopisecké příspěvky), uvádím citační souřadnice podle odlišného 

úzu, nežli jej používá autor práce. 

 

Přednosti práce 

 Autor se věcně ponořil do hodnocené tematiky. Vlastním „myšlenkovým pilotem“ mu 

zůstává vymanění se z bytí, takže „krystalické vlastnosti“ postupují od bytí k jsoucnu, od 

jsoucna ke druhému. Uprostřed neosobního bytí vyvstává jsoucno osobní. Člověk je bytost 

nesená slovem: proto nemůže přehlížet jinakost ve specifičnosti. Z toho vyplývá analýza 

ambivalentního status subjektu: mezi totalitou a nekonečností. Jedině nekonečné božství, slovo, 

které nás čeká, člověka neničí, přičemž (nekonečné) slovo nemůže být konstituováno 

samotným člověkem. Upozornil bych na některé nadpartikulárně zdařilé autorovy pasáže: 

                                                 
1HANSEL, GEORGES, De la bible au talmud: Suivi de l'itinéraire de pensée d'Emmanuel Levinas. Paris, France: 

Jacob, 2008. 
2DE VRIES, HENT, Minimal Theology: Critiques of Secular Reason in Adorno and Levinas. Trans. Geoffrey Hale, 

Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2005.  
3ASKANI, THOMAS, Die Frage nach dem Anderen: im Ausgang von Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida. 

Wien, Austria: Passagen Verlag, 2006. 
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 Zmínky o Seifertovi (s. 9), Werichovi (s. 41), Olbrachtovi (s. 61) jsou oblažující, 

přičemž je není zapotřebí ani přesně citovat.  

 Metodologicky přiléhavé je řešení: exempla exkurzu (s. 50). 

 Myšlenkově je práce vyvážená, její typografie je celkově kultivovaná a její formální 

stránka je čistopisná. Leckteré pasáže jsou zdařilé i stylisticky, v pozitivním smyslu 

zazní dolejší část s. 9: „básnicky“. Subjektivní důvody ve Vyznání jsou legitimní (s. 9n): 

nejsou protestem proti úzkoprsé formě, ale přirozeně vyplývají z autorovy dikce. 

 Že poznání je událost (tj. setkání, s. 65), nabízí souvislost s tématem, které posloužilo 

několika pozdějším autorům pro analýzu souvislostí s personalismem Berďajeva 

(například též výše zmíněný Waldenfels); vyslovení sousloví „laskavost utěšitele“ 

(s. 74) opět podtrhuje solidní autorovu „práci se slovem“. Za dobrou pasáž rovněž 

považuji „miluji lásku“ (s. 102). Cenné jsou i pasáže o porovnávání klasické „Etiky 

Nikomachovy“ s Lévinasem (s. 118n). 

 

 

Nedostatky práce 

Obsahová stránka: 

 „Status“ disertační práce by si možná žádal propracovanější (byť krátkou) obecnou 

metodologickou část: poukaz na publikační zdroj, který autora při sepisování vede či jej 

opravňuje (právě) k takovému (metodologickému) nasazení. Čtenáři je zřejmé, že 

dominantním přístupem je „reflexivní esejistika“, přičemž vyjmuté fragmenty, jež 

konzistentně vytvářejí adekvátní sdělení, jsou ukázněně uspořádány. Autor by asi jako 

„adversárium“ uvedl to, co je ostatně důležité při jeho vlastním sledování Lévinasových 

témat: aby uměle vyzdvižená metodologie nezastínila sledovanou materii. A tak dávám 

autorovi za pravdu (srv. vymezení, s. 38), že systematika se tímto neruší, neboť se jedná 

o legitimní volbu, pakliže z grandiózního (a navzájem mezi sebou provázaného) 

Lévinasova díla se obtížně vybírají explicitní autonomní části. Svá „preferibilia“ autor 

taxativně nesděluje, ale tím, že akcentuje „událost slova“, z textu traktovaného Lévinase 

je eo ipso právě vyjímá. Je zřejmé, že autor nechce být popisný a přitom uměle 

konstatovat: Volím tuto, a ne odlišnou pasáž.  

 Přirozeně, jak již bylo řečeno, téma Lévinasova „etika slova“ otevírá nespočetný vějíř 

otázek i asociací; jedno téma by bylo, myslím, ale užitečné otevřít: Emmanuel Lévinas 

a Paul Ricœur.4 Cílem práce (i předností) není sice problematika osobních sporů či 

ideových setkávání, ale přesto odlišně smýšlející Ricœur může upřednostněné (autorem 

oservované) téma precizovat. Možná, že argumentace Ricœurova ohledně „postavení 

slova“ by autoru našeho textu ještě podtrhla dynamiku vlastního sdělení. Uvádím tyto 

obecně známé Ricœurovy otázky: (1) Není Lévinasovo slovo od Druhého naším 

(vlastním) konstruktivismem, jemuž dáváme svobodu promlouvat toliko „slovem z naší 

strany“, aniž bychom „slovo z Jeho strany doopravdy znali“? (2) Proč naše jednání 

neumožňuje odpustit těm, kdo nám zle činí či činili (Ricœur dokonce navrhoval, aby 

sám Lévinas zajel do Německa a německému obyvatelstvu ze srdce požehnal)? (3) 

„Nečiní“ se Lévinas dosti tajuplným, zejména když podtrhuje tzv. pasivní myšlení a 

odvolávaje se na (nekonečnou) Tvář rozlišuje politický totalitarismus a totalitu coby 

myšlení celku (to pak vyvrací Derrida, Lyotard, částečně i Deleuze)? Tato třetí otázka 

by mohla být vyslovena v souvislosti s Rosenzweigem (náběhově v našem textu s. 79). 

                                                 
4KEARNEY, RICHARD, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers: The Phenomenological Heritage. Paul 

Ricœur, Emmanuel Levinas, Herbert Marcuse, Stanislas Breton, Jacques Derrida. Manchester UK: Manchester 

University Press, 1989, passim. 
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 Závěry (plurál): mohly by být rozsáhlejší a na způsob věcně prohloubeného závěru s 

metodologickým resumé; jinak tu nabýváme dojem jakéhosi „doocáskování“ 

(codinisation). 

 

 

Formální stránka: 

 Proč je „inchoátní“ citát z Paralipomena (1Pa 29,15) ve vulgátovém znění, je-li autor 

tak citlivý pro svěží polohu slova, v níž se působivě vyhýbá archaismům, nadužívání 

slov cizích apod.? /Ad Přednosti práce: Také je zdařilé autorovo rozlišování 

v případech: teologicko-filosofický (s. 34) „bez h“, přičemž terminus technicus 

Heideggerův „onto-theo-logie“ (s. 79, 115) si „h“ žádá; pak podobně při citaci 

„metafysické touhy“ (pozn. 44 na s. 34), přičemž celkově v textu, nejde-li o citaci, 

zůstává metafyzika se „z“./ 

 Je-li skloňováno „Štrasburku“ (s. 16), mohlo by být i „Freiburku“ (s. 17).  

 Jsou-li některá jména uváděna „kompletně“ (rozumí se celá jména a příjmení), měl by 

se úzus zachovávat ve stejné pasáži u všech zmíněných jmen (s. 16 aj.). 

 U některých (zejména francouzských) knižních titulů by se měla zachovat jednota 

zčeštěného sdělení místa: je-li jednou Paříž, jindy Paris (pozn. 33 na s. 31; pozn. 53 na 

s. 37, s. 146). 

 Některé stránky, kde je text (o mnoha tématech a optické hutnosti) rozsáhlejší, by bylo 

čtenářsky přívětivější rozdělit ho na (minimálně dva) odstavce (např. s. 33,46, 63,92, 

108, 132).  

 Oscilace: Sokratovým / Sókratovým (pozn. 274 na s. 116 / s. 140, poslední řádek), je-li 

jinde; nebo pokud se důsledně dbá o akcentování Aristotelés. V seznamu jmen (s. 145) 

se ovšem nenalézá. 

 

 

Shrnutí:  

 Positivus – Kolega vyváženě analyzuje souvislosti z filosofického odkazu Lévinasova, 

přičemž mu jde primárně o tezi teologickou. Způsob, jak se představuje Jiný a jak překračuje 

ideu Jiného ve mně, se děje událostí (nekonečného) slova; zájem o Druhého ospravedlňuje 

vlastní teologizování (nejen filosofování). Svoboda je umožněna až výzvou Druhého. 

Typografická artikulace je ukázněná, a přitom neruší „vzdušnost“ četby. 

 

Negativus – Drobné nepatrnosti formální nemohou minimalizovat celkově kvalitní 

bazální „číslo“. Avizována absence sporu Ricœur versus Lévinas je jen vybídnutím k možné 

alternativě, nikoli esenciálního rázu.  

 

Otázka k obhajobě: 

Co podle Lévinase znamená, že Bůh je neinfikovaným bytím: nefixovaný význam 

absolutna? 

 

Navrhuji práci klasifikovat za A a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. 

 


