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Vypracovat diplomovou práci o vztahu Heideggera a Levinase představuje obtížný a ambiciózní projekt. 

Jistý dialog s Heideggerem Levinas vede od svých raných děl (několik těchto raných textů je zařazeno 

do knihy Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, kterou autorka necituje) až po zralé spisy, 

ale tento dialog má někdy poněkud nejasné kontury – pohybuje se od poměrně jasných polemických 

akcentů až k implicitnímu vymezování, které je z Levinasových textů nutno takříkajíc exhumovat. 

Předložená práce nakonec poměrně přesvědčivě ukazuje (a to je, domnívám se, její hlavní teze), že se 

nejedná jen o dialog „nikdy neuskutečněný“, ale také do velké míry „neuskutečnitelný“ v tom smyslu, 

že Heideggerovo a Levinasovo myšlení se rozchází v některých základních předpokladech a 

východiscích, takže vztah obou myslitelů, ať už jej pojímáme jakkoli, nelze interpretovat jako vztah 

komplementarity. Otázkou, která práci podepírá, tedy podle všeho je, zda se vůbec může jednat o 

dialog. 

Mapování dialogu mezi Heideggerem a Levinasem se rozvíjí se zřetelem ke čtyřem okruhům. První se 

týká zřejmě té nejzákladnější divergence mezi oběma filosofy, od níž se odvíjejí všechny další, totiž 

jejich odlišného pojetí bytí. Vycházejíc z textů Od existence k existujícímu a O úniku, autorka rozebírá 

levinasovský pojem il y a v kontrastu k heideggerovské otázce po bytí a ukazuje – podle mého názoru 

dosti přesvědčivě –, že Levinasův důraz na osamělost, která je se zkušeností il y a (koncipovanou, jak 

je notoricky známo, jako zkušenost „nespavosti“ a anonymity) nedílně spjata, Levinase odvádí velmi 

daleko od Heideggerova es gibt. Velmi poučný je v tomto kontextu exkurs k Bergsonovi (jenž Levinase 

podle všeho skutečně explicitně ovlivnil) a k jeho polemice s principem dostatečného důvodu a 

s myšlenkou nicoty: il y a je charakterizováno nemožností nebytí (str. 21), nikoli „spolupatřičností bytí 

a ničeho“ (str. 22). Velice zajímavá je v této souvislosti teze, kterou autorka přebírá od F. Dastur: je-li il 

y a charakterizováno absolutní samotou, na první pohled paradoxním, ale ve skutečnosti zcela logickým 

důsledkem potom je právě ona známá Levinasova radikalita jeho pojetí druhého; vztah ke druhému 

nelze popsat v termínech předložky „s“ (str. 27).  

Ve druhé části práce je podniknut zajímavý pokus extrahovat z Heideggerova myšlení (referencemi 

jsou zde Bytí a čas a Dopis o humanismu) jakousi potenciální etickou tematiku. Autorka zde rozebírá 

koncept starosti ve vztahu k druhému, a také pojem viny, aby posléze dospěla k závěru, že jakkoli 

Heidegger i Levinas plédují za etiku, která by nebyla etikou v podobě nějakého morálního kodexu, 

Levinasova etika má základ v diferenci a ve vztahu, nikoli v „odpovědnosti za své bytí“ (str. 45). 

Následuje exkurs ke kritice, které podrobuje Levinase Derrida ve svém raném textu „Násilí a 

metafyzika“. Derridova – po pravdě řečeno dosti konvenční – námitka je všeobecně známá: nezrazuje 

Levinasova mluva sama to, co čem se snaží vypovídat? Autorka předkládá tezi, že odpovědí na tuto 

námitku je slavné Levinasovo pozdější rozlišení mezi le Dire a le Dit, tedy mezi jakousi primární 

expresivitou (či významovostí: signifiance) tváře druhého, předcházející řeč v přísném slova smyslu, a 

jazykovým systémem a výpověďmi z něj generovanými. U Levinase z tohoto rozlišení vzchází složitý 

pohyb probíhající mezi říkáním, odvoláváním a opakováním (dire, dédire, redire), otevírající určitou 

možnost etického jazyka, který by nebyl „násilím pojmu“. Zde by arci stálo za to poznamenat, že 

Derridův vztah k Levinasovi se v průběhu času značně proměnil a že onu námitku, vznesenou v „Násilí 

a metafyzice“, by později její autor nepochybně odvolal (tedy pomineme-li fakt, že Derrida nikdy nic 

neodvolával). 



Kapitola o světě se točí kolem jednoho zásadního rozdílu – tam, kde Heidegger uvažuje o vztahu mezi 

Dasein a světem na základě pojmu poukazu, Levinas tematizuje především život a slast jako dva hlavní 

principy vztahování se ke světu: „Levinasův svět je světem plným objektů slasti“ (str. 56). Levinasovo 

uvažování o vztahu subjektu a světa se tedy situuje v jistém smyslu mimo ontologickou diferenci: 

jsoucno jakožto předmět užívání, slasti a štěstí je „autonomní“ ve vztahu k bytí (str. 61).  

A konečně posledním velkým tématem předložené práce je časovost a smrtelnost. Aniž se budeme 

pouštět do detailů, lze říci (a to bezpochyby oprávněně), že oproti heideggerovské analýze bytí k smrti 

se u Levinase dostává ke slovu analýza řady specifických fenoménů, které mu umožňují tematizovat 

temporalitu našeho života odlišně, jako bytí proti smrti. Mezi ně patří utrpení, ale také známé 

Levinasovy analýzy erotismu a plození ze závěru Totality a nekonečna: ty umožňují uvažovat o čase 

v termínech počínání, nikoli jen konečnosti. 

Teze práce je nakonec jednoznačně formulovaná v závěru: „Levinas se nesnaží pouze poukázat na to, 

co Heidegger opomněl či dostatečně netematizoval, ale (…) Levinasovo upřednostnění etické otázky 

před ontologickou znamená rozchod se samotným způsobem Heideggerova myšlení“ (str. 86). S tímto 

závěrem nezbývá než souhlasit a autorka mnohé divergence (mnohem spíše než komplementarity) 

mezi oběma filosofy podle mého názoru přesvědčivě doložila. Mezi subtilními specialisty na 

Heideggera i Levinase tato práce nepochybně vyvolá živé debaty; troufám si však tvrdit, že výchozí teze 

je doložena dobře. Na práci velmi oceňuji její didaktičnost a intelektuální poctivost (v nejlepším slova 

smyslu): autorka se nepředvádí, nezamotává se do temného výraziva (což v tomto případě zcela 

očividně hrozí) a její argumentaci lze bez jakýchkoli potíží sledovat. Navíc je schopna klást si sama 

kritické otázky a hledat na ně odpovědi. Čtenáře, pravda, trochu ruší četné chyby v interpunkci, ale 

není to nic drastického. Přece jen bych ale upozornil na celkem skromnou práci se sekundární 

literaturou: hovoříme-li o řeči a významu u Levinase, sotva lze kupříkladu opominout práci Didiera 

Francka L’un-pour-l’autre, a naše velkolepá knihovna programu Master mundus nabízí celou řadu 

dalších sekundárních titulů, které by jistě autorce v mnohém pomohly. To však nic nemění na tom, že 

práci navrhuji hodnotit stupněm výborně.  
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