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Jak mo¿na filozofowaæ po Auschwitz
How to Philosophize after Auschwitz

W 1949 roku Theodor Adorno stwierdzi³: Nach Auschwitz ein Gedicht zu
schreiben, ist barbarisch  Napisaæ wiersz po Auschwitz jest czym barbarzyñskim. To stwierdzenie sta³o siê bardzo g³one, budz¹c wielkie echo. W zwi¹zku z nim pojawi³o siê te¿ wiele uwag krytycznych, miêdzy innymi ze strony
poety Paula Celana. Jednak Adorno uparcie trwa³ przy swoim stanowisku.
Odst¹pi³ od niego dopiero w 1966 roku.
Co Adorno mia³ naprawdê na myli, kiedy g³osi³, ¿e pisanie wierszy po Auschwitz jest przejawem duchowego barbarzyñstwa? Jeli poezja by³a dla niego
przejawem pewnej dzia³alnoci nale¿¹cej przede wszystkim do dziedziny piêkna, to trzeba by stwierdziæ, ¿e ogrom nieszczêæ, jakie symbolizuje s³owo Auschwitz, nie pozwala odt¹d ludziom zajmowaæ siê tym, co jest zwi¹zane z porz¹dkiem czysto estetycznym. Tworzenie kolejnych dzie³ sztuki wskazywa³oby bowiem na szczególnie bezduszne piêknoduchostwo, które pozostawa³oby
barbarzyñsko obojêtne na tragediê, jaka siê wydarzy³a w Auschwitz i na innych rozsianych po ca³ym wiecie miejscach eksterminacji. Jeli jednak poezja
by³a rozumiana przez Adorno jako przes³anie i przekaz myli, niekiedy wyrafinowanej w swej formie, to jego stwierdzenie wskazywa³oby na to, ¿e tragedia Auschwitz by³aby, najpierw, jedn¹ wielk¹ kompromitacj¹ ludzkiego rozumu, i ¿e, nastêpnie, wobec tej tragedii dalsze dzia³anie myli z punktu widzenia pewnej wra¿liwoci etycznej by³aby niemo¿liwa. Tragedia Auschwitz
powinna zatem zatrzymaæ myl i sk³oniæ ja do zanurzenia w bezkresn¹ przestrzeñ (bolesnego) milczenia.
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Do tego stwierdzenia Adorno nawi¹za³ póniej Maurice Blanchot. Pojmuj¹c pisanie wierszy jako czynnoæ przede wszystkim intelektualn¹, zwi¹zan¹
z dzia³alnoci¹ rozumu oraz z odkrywaniem i przekazywaniem prawdy, Blanchot niejako uogólni³ powiedzenie Adorno. Dlatego postawi³ niezmiernie wa¿ne pytanie: Jak filozofowaæ, jak pisaæ bêd¹c przenikniêtym wspomnieniem
o Auschwitz, o tych, którzy niekiedy powiedzieli nam w zapiskach zakopanych
blisko krematoriów: Wiedzcie o tym, co siê sta³o, nie zapomnijcie, i jednoczenie, nigdy nie bêdziecie wiedzieæ1.
Pytanie Blanchota daje wiele do mylenia. Od czasów Owiecenia w kulturze europejskiej zaczê³o bowiem dominowaæ przekonanie, ¿e cz³owiek
owiecony, czyli cz³owiek czyni¹cy z rozumu jedyn¹ normê swego mylenia
i postêpowania, bêdzie coraz lepszy i przez to coraz bardziej szczêliwy.
W konsekwencji tak¿e spo³eczeñstwo, w którym on ¿yje, bêdzie odt¹d dobre
i szczêliwe. Bycie cz³owiekiem owieconym i budowanie spo³eczeñstwa
owieconego zak³ada³o jednak jeden podstawowy warunek: wyzbycie siê przes¹dów religijnych, w tym przede wszystkim wiary w osobowego Boga, którego istnienie i b³ogos³awion¹ Opatrznoæ g³osi chrzecijañstwo. Zaczêto wiêc
urzeczywistniaæ utopiê spo³eczn¹ przenikniêt¹  w imiê owieceniowego rozumu  ideologi¹ najpierw deistyczn¹, a nastêpnie ateistyczn¹. Skutki tej utopii
w sposób najbardziej wyrazicie ujawni³y siê w wieku dwudziestym. Przera¿aj¹cy przemys³ mierci, symbolizowany przez Auschwitz, dok³adnie zaplanowany i konsekwentnie realizowany, sta³ siê jedn¹ wielk¹ kompromitacj¹ ludzkiego
rozumu. Mówi³ o tym niezwykle przenikliwie Benedykt XVI podczas wiatowego Dnia M³odzie¿y w Kolonii w 2005 roku: W minionym wieku prze¿ywalimy rewolucje, których wspólny program g³osi³, by nie oczekiwaæ na pomoc
Boga, lecz ca³kowicie wzi¹æ we w³asne rêce sprawy wiata, aby go zmieniæ.
I zobaczylimy, ¿e w ten sposób ludzki i stronniczy punkt widzenia uwa¿any by³
za absolutne kryterium, którym nale¿a³o siê kierowaæ. Nadawanie wartoci
absolutnej temu, co nie jest absolutne, lecz wzglêdne, nazywa siê totalitaryzmem. Nie czyni cz³owiek wolnym, lecz pozbawia go godnoci i zniewala. To
nie ideologie zbawiaj¹ wiat2.
Czy mo¿na wiêc  wobec tej ogromnej kompromitacji ludzkiego rozumu
i wobec skutków jego zbrodniczych ideologii  jeszcze filozofowaæ? A jeli
tak  to jak? Pytanie Blanchota przybiera bardzo konkretny kszta³t w postaci
kolejnych pytañ: Czy po Auschwitz mo¿na jeszcze pok³adaæ nadziejê w ludzkim rozumie? Czy mo¿na ¿yæ dalej utopi¹ budowania szczêcia zarówno indyE. L e v i n a s, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris 1991, s. 115, przypis 1.
B e n e d y k t XVI, wiêci zmieniaj¹ Koció³ i wiat. Czuwanie modlitewne, Kolonia 20 VIII
2005, LOsservatore Romano, wydanie polskie, 26 (2005), n. 10, s. 25.
1
2

JAK MO¯NA FILOZOFOWAÆ PO AUSCHWITZ

9

widualnego cz³owieka, jak i ca³ego spo³eczeñstwa przy jednoczesnym usuniêciu Boga z horyzontu przyjmowanego powszechnie wiata wartoci?
Te w³anie pytania, wynikaj¹ce najpierw z pytania Theodora Adorno, a nastêpnie z pytania Mauricea Blanchota, podj¹³ w swej filozofii Emmanuel Levinas. W Sygnaturze  w tekcie wieñcz¹cym drugie wydanie jego ksi¹¿ki
Trudna wolnoæ z 1976 roku  wyzna³ on, ¿e jego biografia jest ow³adniêta
przeczuciem i wspomnieniem okropnoci nazizmu3. Póniej to wspomnienie
rozszerzy³ o inne budz¹ce przera¿enie wydarzenia, sk³adaj¹ce siê na tragiczn¹
historiê dwudziestego wieku  wieku, który w ci¹gu trzydziestu lat pozna³ dwie
wojny wiatowe, totalitaryzmy prawicowe i lewicowe, hitleryzm i stalinizm,
Hiroszimê, Gu³ag, ludobójstwo Auschwitz i Kambod¿y. Wiek, który koñczy siê
obsesj¹ powrotu tego wszystkiego, co znacz¹ te barbarzyñskie nazwy. Cierpienie i z³o rozmylnie narzucone, lecz ¿adna racja nie ogranicza³a rozj¹trzenia
rozumu, który sta³ siê rozumem politycznym, oderwanym od wszelkiej etyki4.
Dlatego te¿ w artykule La souffrance inutile rozszerzy³ Levinas znaczenie pojêcia Auschwitz: Mylê, ¿e wszystkie miertelne ofiary Gu³agu i wszystkich innych miejsc mêczarni w naszym politycznym wieku s¹ obecne, kiedy mówi siê
o Auschwitz5.
Levinas by³ g³êboko przekonany o tym, ¿e po tak rozumianym Auschwitz
 wbrew temu, co s¹dzi³ Adorno  nie wolno nie myleæ, ani te¿ pogr¹¿aæ siê
w przestrzeni milczenia. Trzeba za wszelk¹ cenê podj¹æ na nowo wysi³ek mylenia. Trzeba filozofowaæ! Trzeba zw³aszcza podj¹æ nastêpuj¹cy istotny problem: czy mo¿emy mówiæ o absolutnym przykazaniu po Auschwitz? Czy mo¿emy mówiæ o moralnoci po niepowodzeniu moralnoci?6
Poprzez swoje liczne dzie³a Emmanuel Levinas jednoznacznie pokaza³ zatem, ¿e po Auschwitz trzeba koniecznie filozofowaæ. Jednoczenie w swojej
bogatej twórczoci przedstawi³ te¿ pewn¹ bardzo wa¿n¹ propozycjê, jak nale¿y filozofowaæ po Auschwitz. Uwa¿a³ bowiem, ¿e mylenie dotycz¹ce cz³owieka i etycznoci musi byæ g³êboko osadzone w horyzoncie mylenia o Bogu
 i to tym bardziej, ¿e w wietle tragicznych wydarzeñ, które tak dog³êbnie
naznaczy³y historiê dwudziestego wieku, skompromitowa³y siê dotychczasowe
teodycee, zbyt ³atwo i zbyt szybko usprawiedliwiaj¹ce i t³umacz¹ce Boga
E. L e v i n a s, Trudna wolnoæ. Eseje o judaizmie, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 314.
T e n ¿ e, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, s. 114.
5
Tam¿e, s. 115, przypis 1.
6
The real question is, can one spek of an absolute commandment after Auschwitz? Can we
speak of morality after failure of morality? Por. T e n ¿ e, The paradoxe of Morality. Entretien with
T. Wright, P. Hughes, A. Ainley, w: The provocation of Lévinas: rethinking the Other, London 1988,
s. 168-180.
3
4
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za zaistnia³e z³o, zw³aszcza za z³o dotykaj¹ce ludzi ca³kowicie niewinnych
i bezbronnych. Dysproporcja zachodz¹ca miêdzy cierpieniem a wszelk¹ teodyce¹  stwierdza³ w artykule «La souffrance inutile»  ukaza³a siê w Auschwitz
z jasnoci¹, która rzuca siê w oczy. Jej mo¿liwoæ kwestionuje tradycyjn¹, istniej¹c¹ od wielu tysiêcy lat wiarê. Czy¿ powiedzenie Nietzschego o mierci
Boga nie zyska³o w obozach masowej eksterminacji znaczenia pewnego faktu
quasi empirycznego?7
Patrz¹c na filozoficzne dzie³o Emmanuela Levinasa zawarte w takich jego
g³ównych publikacjach, jak Totalité et Infini (1961), Autrement qu’être ou audelà de l’essence (1974) czy De Dieu qui vient à l’idée (1982), mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ono jednoczenie jednym wielkim usi³owaniem przezwyciê¿enia
tego, co on nazywa³ ontologi¹  w tym tak¿e g³ównych idei wywodz¹cych siê
z epoki Owiecenia. Dochodzi w nim bowiem do g³osu realizm prawdy o cz³owieku i jego osobowej godnoci  wbrew owieceniowej utopii niemal idyllicznego wiata stworzonego przez rozum; jest w nim mowa o koniecznoci
etyki odrzucaj¹cej wolnoæ spontaniczn¹ na rzecz wolnoci skoñczonej
i odpowiedzialnej  wbrew has³om domagaj¹cym siê dla cz³owieka wolnoci
absolutnej; pojawia siê w nim, na koniec, wyrane mylenie o Bogu, który
nawiedza myl i który jawi siê jako ostateczne uprawomocnienie etycznoci 
wbrew tendencjom d¹¿¹cym do wykluczenia idei osobowego Boga jako ca³kowicie niezgodnej z rozumem.
To w³anie t³umaczy, dlaczego tytu³ trzeciego tomu Filozofii Chrzecijañskiej powiêconego filozofii Emmanuela Levinasa, przygotowanego z okazji
stulecia jego urodzin, brzmi: Transcendencja i odpowiedzialnoæ. Obydwa
cz³ony tego tytu³u stanowi¹ w istocie pojêcia-klucze w ca³ej, rozwijaj¹cej siê
przez niemal piêædziesi¹t lat, filozofii Levinasa. Jeli bowiem odpowiedzialnoæ za drugiego cz³owieka jest, wed³ug niego, miar¹ i kryterium cz³owieczeñstwa, to z drugiej strony pozosta³aby ona niejako zawieszona w pró¿ni, jeli
nie zosta³aby odniesiona do Dobra, które wybiera i naznacza ka¿dego cz³owieka do odpowiedzialnoci za Drugiego.
Zawarte w tomie Transcendencja i odpowiedzialnoæ artyku³y dotycz¹ ró¿nych problemów zwi¹zanych z filozofi¹ Emmanuela Levinasa lub inspirowanych jego myl¹. Pierwsze trzy teksty przybli¿aj¹ nam jego osobê poprzez jego
biografiê (Jan Grzeszczak, Emmanuel Levinas [1906-1995]), przez jego spotkania z Ojcem wiêtym Janem Paw³em II (Katarzyna Dzikowska, O spotkaniach Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y) oraz przez prywatn¹ korespondencjê z o. Simonem Decloux SJ (Marek Jêdraszewski, W stronê prehistorii
7

Tam¿e, s. 115.
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Ja. Korespondencja miêdzy Emmanuelem Levinasem a Simonem Decloux).
Nastêpne artyku³y podejmuj¹ zagadnienie oryginalnego pojmowania przez Levinasa samej metafizyki (Krzysztof Stachewicz, Emmanuela Levinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej) w wietle tego, co dotyczy rozwoju samej
fenomenologii pocz¹wszy od Edmunda Husserla (Andrzej Latoñ, Levinas i fenomenologia francuska), co na temat metafizyki pisa³ Martin Heidegger (Antoni Siemianowski, W sprawie poszukiwania nowej metafizyki; Andrzej Latoñ,
wiadectwo jako kategoria filozoficzna u Heideggera i Levinasa), oraz w konfrontacji jego myli z w. Augustynem (Marek Jêdraszewski, «Interior intimo
meo». w. Augustyn i Emmanuel Levinas o Bogu i o cz³owieku). a tak¿e z Paulem Celanem (Katarzyna Dzikowska, Znak dany bliniemu. Emmanuel Levinas
czyta Paula Celana). Jak natomiast filozofia Levinasa mo¿e inspirowaæ dalsze
mylenie przy poszukiwaniu rozwi¹zañ dla niektórych zagadnieñ bioetycznych,
pokazuje artyku³ Nikodema Zbigniewa Brzózego (Filozofia Emmanuela Levinasa i kilka w¹tków bioetycznych). Ca³oæ tego tomu wieñczy bibliografia polskich
t³umaczeñ tekstów Emmanuela Levinasa oraz polskich opracowañ jego filozofii, zarówno w porz¹dku alfabetycznym poszczególnych autorów, jak i w porz¹dku chronologicznym ich ukazywania siê pocz¹wszy od 1975 roku a¿ do
koñca padziernika 2006 roku (Jan Grzeszczak, Polska bibliografia t³umaczeñ
pism Emmanuela Levinasa i opracowañ powiêconych jego filozofii).
I jeszcze jednak uwaga na koniec. Dzie³a Emmanuela Levinasa by³y publikowane w doæ szczególny sposób: niekiedy jego nazwisko by³o pisane jako
Levinas, niekiedy za jako Lévinas. Poniewa¿ pierwsze, a przy tym najwa¿niejsze jego dzie³a, takie jak Totalité et Infini czy Autrement qu’être ou
au-delà de l’essence, ukaza³y siê z zastosowaniem pisowni Levinas i poniewa¿ sam Levinas w³anie w taki sposób osobicie siê podpisywa³, w tomie
Transcendencja i odpowiedzialnoæ zachowujemy tak¹ te¿ pisowniê jego nazwiska. Jedynie w niektórych przypisach zachowujemy pisowniê Lévinas,
staraj¹c siê mo¿liwie wiernie oddaæ zarówno sposób, w jaki by³y publikowane
inne jego dzie³a, jak i to, jak inni autorzy, odnosz¹c siê do jego filozofii, pisali
jego nazwisko.

12
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Emmanuel Levinas (1906-1995)
Emmanuel Levinas (1906-1995)

Emmanuel Levinas urodzi³ siê dnia 30 grudnia 1905 (12 stycznia 1906
wed³ug kalendarza gregoriañskiego) w rodzinie ¿ydowskiej, od dwóch pokoleñ osiad³ej w Kownie1. Rodzice opucili dzielnicê zamieszkan¹ przez ¯ydów
i utrzymywali siê ze sprzeda¿y ksi¹¿ek i artyku³ów papierniczych w prowadzonej przez ojca kowieñskiej ksiêgarni. Praca ta zapewnia³a im doæ dobre utrzymanie, pozwalaj¹c na zatrudnienie s³u¿¹cej i wakacje na wsi. Emmanuel mia³
dwóch m³odszych braci: Borysa (ur. 1909) i Aminadaba (ur. 1913). W domu
rodzina u¿ywa³a jêzyka rosyjskiego, choæ g³êbokie przywi¹zanie do tradycji
¿ydowskiej sprawi³o, ¿e rodzice zapewnili synom naukê jêzyka hebrajskiego
i Biblii, któr¹ prowadzi³ przychodz¹cy dwa razy w tygodniu nauczyciel. W czasie lekcji Levinas pozna³ zarówno hebrajski biblijny, jak i wspó³czesny, a metoda, któr¹ stosowa³ nauczyciel, by³a podobna do u¿ywanej w nauce jêzyków
nowo¿ytnych2. W póniejszych wspomnieniach podkrela, ¿e zwi¹zek jego
rodziny z judaizmem jako religi¹ przypomina³ to, co cechowa³o codziennoæ
chrzecijan, a w centrum jego duchowoci nie znajdowa³a siê mistyka, lecz
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, Paris 1994, s. 19, 32.
Dès l’âge de 6 ans je recevais régulièrement des cours d’hébreu mais déjà dans une «chrestomathie» come pour une langue moderne: l’hébreu qui déjà se croyait libéré de l’«empire» des
textes religieux; l’hébreu moderne, le même que l’hébreu biblique mais présenté dans un livre avec
des images. Les textes bibliques vinrent d’ailleurs aussitôt. Et c’était quand même extraordinaire,
pendant toute la migration, à toutes les étapes que j’ai connues, de Kovno à Kharkov en Ukraine,
le maître d’hébreu – engagé aussitôt – était, selon la volonté de mon père, comment dirais-je?:
l’élément premier du confort – F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, Lyon 1987, s. 67.
1

2
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ogromne zainteresowanie ksi¹¿kami, w czym upatrywa³ zreszt¹ charakterystyczny element, kszta³tuj¹cy oblicze litewskiego judaizmu3.
Po wybuchu I wojny wiatowej Levinas wraz z matk¹ i braæmi opuszcza
Kowno i mieszka u dziadków. Wkrótce do³¹cza do nich ojciec i rozpoczyna
siê wêdrówka rodziny przez Ukrainê, której kresem jest Charków, gdzie Emmanuel pokonuje przeszkodê, jak¹ stanowi numerus clausus, obowi¹zuj¹cy
kandydatów pochodzenia ¿ydowskiego, i w 1916 roku zostaje przyjêty do tamtejszego rosyjskiego gimnazjum. W 1920 rodzina opuszcza Ukrainê, która
przechodzi pod panowanie komunistów, i wraca na Litwê, która og³asza
w miêdzyczasie swoj¹ niepodleg³oæ. W Kownie kontynuuje naukê w tamtejszym gimnazjum ¿ydowskim, którego dyrektorem jest niemiecki ¯yd, dr Moj¿esz Schwabe. Lektura dzie³ Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Turgieniewa i To³stoja, otwiera Levinasa na problematykê cile filozoficzn¹4. Po egzaminie dojrza³oci Levinas opuszcza Litwê i w 1923 roku przybywa do
Strasburga, gdzie pocz¹tkowo studiuje jêzyki klasyczne, a nastêpnie filozofiê.
Studia uniwersyteckie w Strasburgu staj¹ siê dla niego okazj¹ do spotkania
z myl¹ etyczn¹, której wcieleniem s¹ wspominani przez Levinasa z uznaniem
profesorowie uniwersyteccy, tacy jak: Maurice Pradines, Charles Blondel,
Maurice Halbwachs czy Henri Carteron5. Nie bez znaczenia dla intelektualnePor. tam¿e, s. 66-67.
Le roman russe, le roman de Dostoïevski et de Tolstoï, me paraissait très préoccupé des
choses fondamentales. Livres traversés par l’inquiétude, par l’essentiel, l’inquiétude religieuse,
mais lisible come quête du sens de la vie. Le sens de la vie est un mot souvent prononcé au lycée
à propos des héros de Tourgueniev. Très essentiel cela. Des romans où l’amour révèle ses dimensions de transcendance déjà dans ses pudeurs, avant les évidences de l’érotique et où une expression comme «faire l’amour» serait profanation scandaleuse avant d’être indécence. L’amour-sentiment des livres, c’est certainement là mes premières tentations philosophiques. Dans les lycées
en Lituanie, selon la tradition russe, pas de philosophie, pas de classe de philosophie, mais si vous
voulez, abondance d’inquiétude métaphysique. Et puis dans mon cas, sollicitation de textes juifs
qui dès mes premières lectures de philosophie se présentent à mes pensées et sans que je les relise
et qui semblait me mener à ce que j’appelle philosophie. Je ne suis pas sûr que ce soit là une préparation à Platon et à Aristote mais en tout cas c’est cela qui correspond à mes goûts pour la philosophie générale  tam¿e, s. 69-70; por. M.-A. Lescourret, Emmanuel Levinas, s. 42-50; M. D e n n e s, Miejsce literatury rosyjskiej w dziele Lévinasa, t³um. B. Szwarcman-Czarnota, w: „ Midrasz”
2005, n. 11, s. 31-37.
5
Por. F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 70. Na problematyce etycznej i politycznej, widocznej w wyk³adach mistrzów Lévinasa ze Strasburga, zaci¹¿y³a niew¹tpliwie g³ona na prze³omie XIX
i XX wieku sprawa Dreyfusa (l’affaire Dreyfus). Alfred Dreyfus (1859-1935), kapitan armii francuskiej pochodzenia ¿ydowskiego, pracownik sztabu generalnego, zosta³ oskar¿ony o szpiegostwo
i mimo zapewnieñ o niewinnoci, zdegradowany i skazany w 1894 roku na do¿ywotni¹ deportacjê.
W 1897 ujawniono, ¿e autorem kompromituj¹cych Dreyfusa dokumentów by³ inny francuski wojskowy, którego jednak uniewinniono decyzj¹ s¹du wojennego. Decyzja ta wywo³a³a falê protestów,
których najbardziej spektakularnym przejawem by³ list otwarty Emila Zoli do prezydenta Francji,
3
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go dojrzewania Levinasa by³o rodowisko kolegów z uniwersytetu, a zw³aszcza przyjaciele, z których na plan pierwszy wysuwa siê niew¹tpliwie Maurice
Blanchot. Ten niezwykle inteligentny i aktywny student przyby³ do Strasburga
w 1926 roku i szybko sta³ siê pierwszym Francuzem, z którym po³¹czy³a Levinasa trwaj¹ca wiele dziesiêcioleci przyjañ. Blanchot jawi siê we wspomnieniach swojego przyjaciela jako cz³owiek o niepospolitej inteligencji, przywi¹zany do idea³ów i niezwykle wra¿liwy moralnie6. Dziêki niemu Levinas pozna³ literaturê francusk¹, zw³aszcza twórczoæ takich autorów, jak Marcel
Proust czy Paul Valéry7. Prawdziwym odkryciem, jakiego Levinas dokona³
w czasie studiów w Strasburgu, by³a myl Bergsona, bez której nie mog³yby
zaistnieæ  jego zdaniem  wszystkie nowe elementy, zawarte w filozofii wspó³czesnej i ponowoczesnej, a szczególnie godna uznania nowoæ myli Heideggera8. Levinas twierdzi, ¿e zasadniczy wk³ad Bergsona do filozofii polega na
jego teorii trwania i przekonaniu, ¿e czas fizyki jest tylko wtórny, co sprawi³o,
¿e filozofia zosta³a przez niego uwolniona z ciesz¹cego siê dotychczas wielkim
powa¿aniem naukowego modelu czasu9. To swego rodzaju olnienie Bergsonem
(l’éblouissement bergsonien) odpowiada³o strukturze osobowoci m³odego Levinasa – ¯yda z pogranicza (M.-A. Lescourret), ogarniêtego trwog¹ przed znalezieniem siê w wiecie bez mo¿liwej nowoci, bez nadziei przysz³oci, gdzie
wszystko jest ustalone z góry10.
W Strasburgu Levinas odkrywa równie¿ filozofiê niemieck¹ w jej najbardziej charakterystycznej dla pierwszej po³owy XX wieku postaci, jak¹ by³a
fenomenologia. Id¹c za rad¹ m³odej francuskiej znawczyni Husserla Gabrielle
Peiffer, siêga po jego Logische Untersuchungen, które otwieraj¹ przed Levinaopublikowany 13 stycznia 1898 pod tytu³em J’accuse w radykalnym czasopimie lAurore. Wszczêta w kolejnych latach procedura s¹dowa doprowadzi³a do uniewinnienia Dreyfusa w 1906 roku.
L’affaire Dreyfus podzieli³a Francjê na dwa obozy: z jednej strony na prawicowych zwolenników
silnej i opartej na autorytecie w³adzy pañstwa, a z drugiej rewizjonistów, zarzucaj¹cych swoim przeciwnikom klerykalizm i reakcyjne pogl¹dy.
6
Nous étions ensemble pendant presque tout mon séjour à Strasbourg; peut-être est-il venu
2 ou 3 ans après moi. Je ne peux pas le décrire. J’ai eu d’emblée l’impression d’une extrême intelligence, d’une pensée se donnant come une aristocratie, très éloigné politiquement de moi à cette
époque-là, il était monarchiste, mais nous eûmes très vite l’accès l’un à l’autre  tam¿e, s. 70-71.
7
Il fut aussi pour moi comme l’expression même de l’excellence française; pas tant à cause
des idées qu’à cause d’une certaine possibilité de dire les choses, très difficile à imiter et apparaissant comme une force très haute. Oui, c’est toujours en termes de hauteur que je vous parle de
lui – tam¿e.
8
Por. F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 72; por. E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 22-23.
9
Por. E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony, s. 22.
10
Tam¿e; por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 69.
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sem nowe horyzonty mylenia11. Kolejnym krokiem na drodze wiod¹cej ku
fenomenologii s¹ wyk³ady, jakie w tym czasie prowadzi³ na wydziale teologii
protestanckiej w Strasburgu uczeñ Husserla Jean Héring. W 1927 roku Levinas uzyska³ licencjat i postanowi³ zaj¹æ siê pisaniem rozprawy doktorskiej pod
kierunkiem wspomnianego ju¿ profesora Maurice Pradines. Tematem rozprawy by³a teoria intuicji w fenomenologii Husserla. Aby zrealizowaæ swoje zamierzenia filozoficzne, Levinas decyduje siê na wyjazd do Fryburga Bryzgowijskiego, gdzie od marca do lipca 1928 i od padziernika do lutego nastêpnego roku s³ucha wyk³adów i uczêszcza na seminarium samego Husserla. Twórca
fenomenologii otworzy³ przed nim nie tylko konkretny sens samej mo¿liwoci
«pracy w filozofii», bez zamykania siê od razu w jakim systemie dogmatów,
jak równie¿ nie ulegaj¹c ryzyku zniewolenia przez chaotyczne intuicje, lecz tak¿e swój dom, w którym Levinas udziela³ lekcji francuskiego ¿onie Husserla12.
Kiedy Husserl zrezygnowa³ z wyk³adów, Levinas postanowi³ kontynuowaæ
swoje studia w zakresie fenomenologii u jego nastêpcy na uniwersytecie we
Fryburgu, którym od wrzenia 1928 roku zosta³ Martin Heidegger, autor opublikowanego rok wczeniej «Sein und Zeit». Uczêszcza³ na dwa prowadzone
przez niego seminaria, pozostaj¹c pod wielkim wra¿eniem, jakie wywar³a na
nim lektura g³ównego dzie³a mistrza. Po latach stwierdzi: Podziwia³em Heideggera przede wszystkim jako autora Sein und Zeit. Usi³ujê prze¿yæ na nowo atmosferê towarzysz¹c¹ tamtej lekturze, gdy rok 1933 by³ jeszcze nie do pomylenia13. Tym, co szczególnie uderzy³o Levinasa w dziele Heideggera, by³o
zwrócenie uwagi na ca³kowicie wówczas nowatorski wydwiêk czasownikowy s³owa byæ, na dziaæ siê bytu, który znalaz³ siê w samym centrum jego filozofii jako ontologii fundamentalnej14.
W marcu 1929 roku Levinas, id¹c za rad¹ Heideggera, wzi¹³ udzia³ w spotkaniu filozofów z Francji i Niemiec, które odby³o siê w szwajcarskim Davos.
Pokrycie kosztów kilkunastodniowego pobytu w alpejskim kurorcie umo¿liwi³o mu stypendium, w którego otrzymaniu pomóg³ jego profesor ze Strasburga
Charles Blondel. Celem spotkania mia³o byæ szeroko rozumiane francusko-nie11
J’ai lu Les Recherches logiques de très près et j’eus l’impression d’avoir accédé non pas
à une construction spéculative inédite de plus mais à de nouvelles possibilités de penser, à une
nouvelle possibilité de passer d’une idée à l’autre, à côté de la déduction, à côté de l’induction et
de la dialectique, à une manière nouvelle de dérouler les «concepts», par-delà l’appel bergsonien
à l’inspiration dans «l’intuition» – F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 73. W 1931 opublikowa³
wraz z Gabrielle Peiffer francuskie t³umaczenie Medytacji kartezjañskich Husserla – por. E. H u ss e r l, Méditations cartésiennes, Paris 1931.
12
E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony, s. 23.
13
Tam¿e, s. 26.
14
Por. tam¿e.
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mieckie pojednanie, wpisuj¹ce siê w ambitny projekt ustanowienia wiatowego pokoju, którego gor¹cym orêdownikiem by³ Aristide Briand, wielokrotny
premier francuskiego rz¹du i jeden z twórców uk³adu z Locarno. Spotkanie
otworzy³ wyk³ad Alberta Einsteina, zatytu³owany: Concepts fondamentaux de
la physique et leurs récentes transformations. Francjê reprezentowa³ Léon
Brunschvicg, profesor Sorbony i École Normale Supérieure, zwany papie¿em
filozofii francuskiej15. Ze strony niemieckiej najbardziej znanymi filozofami,
przyby³ymi do Davos, byli neokantysta Ernst Cassirer i Martin Heidegger.
W czasie sesji filozoficznych dosz³o do wymiany pogl¹dów pomiêdzy Cassirerem, który opowiedzia³ siê po stronie tradycji owieceniowej i postêpu europejskiej wiadomoci oraz Heideggerem, który nie zawaha³ siê og³osiæ upadku
tego, co dotychczas stanowi³o fundament metafizyki Zachodu16. Dyskusja pomiêdzy Cassirerem i Heideggerem zosta³a zinterpretowana przez uczestników
forum w Davos jako konfrontacja pomiêdzy starym i nowym, swego rodzaju
moment krytyczny, który rozdziela³ dwie epoki17. Levinas, ledz¹cy uwa¿nie
punkt widzenia znakomitych uczestników debaty, stwierdzi³ po latach, ¿e
w Davos Heidegger zapowiedzia³ zag³adê starego wiata18.
Dnia 4 marca 1930 roku Levinas obroni³ rozprawê doktorsk¹, nosz¹c¹ tytu³: La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl19. Dzie³o to
by³o w znacznym stopniu owocem osobistych spotkañ jego autora z Husserlem, co, wraz z zaproponowanym ujêciem problematyki, wp³ynê³o na jego
wysok¹ ocenê przez gremium profesorskie w Strasburgu. Levinas proponuje
definicjê intuicji, która odrywa j¹ od ujêæ widocznych w panuj¹cym wówczas
francuskim witalizmie Bergsona, zapowiada przezwyciê¿enie neokantowskiej
koncepcji filozofii jako teorii poznania i w konkluzji swojego wywodu wskazuje na Heideggera, którego myl stanowiæ bêdzie – jego zdaniem – rodzaj filozofii przysz³oci20.
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 100.
Por. tam¿e, s. 78-81.
17
Por. tam¿e.
18
Cassirer représentait un ordre qui allait être défait. On a maintenant un certain écart de
perspective qui fausse peut-être les souvenirs; je pense que Heidegger annonçait un monde qui
allait être boulversé. Vous savez qui il allait rejoindre trois ans plus tard: il aurait fallu tout de
même avoir le don de prophétie pour le pressentir déjà à Davos. J’ai pensé pendant longtemps –
au cours des années terribles – que je l’avais senti alors, malgré mes enthousiasmes. Le jugement
de valeur porté sur l’un et sur l’autre a dû certainement changer avec le temps. Et je m’en suis
beaucoup voulu pendant les années hitlériennes d’avoir préféré Heidegger à Davos – F. P o i r i é,
Emmanuel Lévinas, s. 78.
19
Por. E. L é v i n a s, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris
1930.
20
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 83.
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Osobnym zagadnieniem, sk³adaj¹cym siê na biografiê Levinasa s¹, obok
zainteresowañ i pasji filozoficznych, jego ¿ydowskie korzenie. Ka¿dego roku
w czasie wakacji odwiedza rodzinê na Litwie i pielêgnuje zwi¹zki z jêzykiem
i kultur¹ swoich przodków. Jego znajomi s¹ przekonani, ¿e Levinas nigdy nie
polubi³by chrzecijanki21. W 1932 roku za³o¿y³ rodzinê, a jego wybrank¹ by³a
pochodz¹ca z Kowna Raissa Levi, kobieta wykszta³cona i uzdolniona muzycznie. Po lubie Levinasowie zamieszkali w Pary¿u, a Emmanuel rozpocz¹³ pracê jako wychowawca w École Normale Israélite Orientale. Ju¿ w 1930 roku
Levinas zwi¹za³ siê z Alliance Israélite Universelle, organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê
pomoc¹ ¯ydom w krajach, gdzie pozbawieni byli obywatelstwa, co wi¹za³o siê
z brakiem dostêpu do edukacji. Aby wyjæ naprzeciw ich potrzebom, Alliance
organizowa³a w krajach ich pobytu szko³y z jêzykiem francuskim, w których
mogliby zdobywaæ potrzebn¹ im wiedzê22. Decyzja Levinasa wywo³a³a zdziwienie jego profesorów i kolegow ze Strasburga, którzy spodziewali siê, ¿e
dobrze zapowiadaj¹cy siê filozof podejmie karierê na uniwersytecie lub w administracji publicznej23. Trwaj¹ca wiele lat praca w Alliance Israélite Universelle pozwoli³a Levinasowi wejæ w bezporedni kontakt z kwesti¹ ¿ydowsk¹
w jej ró¿nych przejawach na ca³ym wiecie. W 1931 roku otrzyma³ obywatelstwo francuskie, a w nastêpnym roku odby³ obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹ we
francuskiej armii, s³u¿¹c w 46 regimencie piechoty w Vincennes. Po zakoñczeniu s³u¿by wraca do przerwanych zajêæ w szkole i studiów na Sorbonie, gdzie
uczêszcza na wyk³ady Léona Brunschvicga. Postaæ tego znanego we Francji
profesora pochodzenia ¿ydowskiego, neokantysty i niewierz¹cego, jest dla Levinasa okazj¹ do przemyleñ dotycz¹cych jego w³asnej to¿samoci religijnej
i wiary24.
Pary¿ umo¿liwi³ Levinasowi szeroko rozumiany kontakt z myl¹ filozoficzn¹. W latach trzydziestych XX wieku podejmuje dalsze samodzielne studia nad
fenomenologi¹, zamieszcza recenzje w czasopismach filozoficznych i daje siê
poznaæ jako g³ówny orêdownik nowej metody fenomenologicznej na gruncie
francuskim. Jej upowszechnieniem i obron¹ zaj¹³ siê w artyku³ach powiêconych myli Husserla i Heideggera, a tak¿e w wydanej po wojnie ksi¹¿ce, En
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger25. Uczêszcza na spotkania
w domu Gabriela Marcela przy rue de Tournon, a dzia³alnoæ w Société française de philosophie daje mu mo¿liwoæ nawi¹zania owocnej wymiany z proPor. tam¿e, s. 91.
Wiêcej na temat Alliance Israélite Universelle – por. tam¿e, s. 92-97; F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 81-83.
23
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 89.
24
Por. tam¿e, s. 100-106.
25
Por. E. L é v i n a s, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1949.
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fesorem filozofii na Sorbonie Jeanem Wahlem. Nie bez znaczenia s¹ równie¿
kontakty Levinasa z intelektualistami rosyjskimi i niemieckimi, przebywaj¹cymi na emigracji we Francji26.
Dojcie Hitlera do w³adzy w Niemczech i rosn¹ca fala antysemityzmu,
widoczna pod koniec lat trzydziestych we francuskim ¿yciu publicznym, niepokoj¹ Levinasa, który w marcu 1939 na ³amach Paix et droit, czasopisma Alliance Israélite Universelle, sk³ada ho³d zmar³emu w³anie papie¿owi Piusowi
XI, który potêpi³ nacjonalistyczn¹ i antysemick¹ Action Française oraz dwa
rodz¹ce siê w³anie totalitatyzmy, czyli nazizm i komunizm. W artykule znaleæ mo¿na wiod¹ce elementy spojrzenia Levinasa na judaizm oraz jego stosunek do chrzecijañstwa27. Judaizm, poprzez poprzez swój radykalny sprzeciw
wobec pogañstwa, staje siê wrogiem idei narodowosocjalistycznych, zakorzenionych w pogañskim kulcie natury, a konfrontacja ¯ydów z hitleryzmem jest
dla nich przypomnieniem o ich wybraniu, które realizuje siê w cierpieniu. Levinas dodaje, ¿e droga ¯ydów nie jest t¹ sam¹, któr¹ krocz¹ chrzecijanie, choæ
w wiecie coraz bardziej im wrogim, wype³niaj¹cym siê swastykami, czêsto
wznosimy nasze oczy ku prostym i czystym ramionom Krzy¿a28.
Wraz z wybuchem II wojny wiatowej Levinas zostaje zmobilizowany jako
podoficer i t³umacz jêzyka rosyjskiego. W czerwcu 1940 dosta³ siê do niewoli
i trafi³ do stalagu 11B, którego centrum znajdowa³o siê w Fallinpostel, niedaleko Magdeburga. Mimo swojego ¿ydowskiego pochodzenia, Levinas by³ traktowany jak jeniec wojenny, choæ na jego mundurze znalaz³ siê napisany niezmywalnym atramentem znak rozpoznawczy JUD. W stalagu pracowa³ jako
drwal29. W czasie wojny ¿ona, urodzona w 1935 córka Simone i teciowa LePor. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 107-109.
Por. tam¿e, s. 115-116.
28
Por. tam¿e, s. 116, 121-122.
29
By³o nas siedemdziesiêciu w lenym komando dla ¿ydowskich wiêniów wojennych w nazistowskich Niemczech. Szczególnym zbiegiem okolicznoci obóz nosi³ numer 1492, bêd¹cy dat¹
wygnania ¯ydów z Hiszpanii za Ferdynanda V Katolickiego. Francuski mundur chroni³ nas jeszcze
przed hitlerowskim gwa³tem. Ale inni ludzie, tak zwani wolni, którzy nas mijali, czy te¿ przydzielali
pracê, wydawali rozkazy albo nawet posy³ali umiech  kobiety i dzieci, które przechodzi³y i czasem podnosi³y na nas oczy  obdzierali nas z naszej ludzkiej skóry. Bylimy jedynie pó³-ludmi,
stadem ma³p. Tylko cichy szept wewnêtrzny, si³a i nêdza przeladowanych, przypomina³ nam o naszej rozumnej naturze. Ale na wiecie ju¿ nas nie by³o. Nasze wyjcia do pracy i powroty, nasze
trudy i nasze miechy, nasze choroby i nasze rozrywki, praca naszych r¹k i lêk naszych oczu, listy,
które nam przekazywano z Francji i listy, które przyjmowano dla naszych rodzin  to wszystko zosta³o wziête w nawias. Istoty zamkniête wewn¹trz swego gatunku; pomimo ca³ego swego s³ownictwa, istoty bez jêzyka. Rasizm nie jest pojêciem biologicznym; antysemityzm jest archetypem wszelkiego zamkniêcia. Nawet ucisk spo³eczny jedynie naladuje ten wzór. Zamyka on w jednej kategorii, pozbawia rodków wyrazu i skazuje na bycie «znacz¹cymi bez znaczeñ», a st¹d na przemoc
26
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vinasa, pozosta³y pocz¹tkowo w Pary¿u, a¿ do momentu, gdy Maurice Blanchot wskaza³ dla Simone schronienie w klasztorze sióstr szarytek niedaleko
Orleanu. Teciowa Levinasa zg³osi³a siê do rejestracji w komisariacie policji,
zgodnie z prawem Vichy, i zosta³a deportowana, natomiast Raissa do roku 1943
ukrywa³a siê w Pary¿u, a nastêpnie do³¹czy³a do córki i pod zmienionym nazwiskiem pozosta³a u szarytek, by powróciæ do Pary¿a po l¹dowaniu aliantów
we Francji30. Rodzina Levinasa, pozosta³a na Litwie, zginê³a w czasie wojny.
W chwilach wolnych od pracy obozowej Levinas czyta Hegla, Prousta i francuskich autorów owiecenia, rozpocz¹³ te¿ pisanie swojej ksi¹¿ki, De l’existence à l’existant31.
W 1945 roku armia amerykañska wyzwoli³a stalag i Levinas wraca do Pary¿a, gdzie spotyka swoich najbli¿szych i obejmuje stanowisko dyrektora
w École Normale Israélite Orientale. Powrót do normalnego ¿ycia w powojennej Francji polega w jego sytuacji na odbudowaniu wspólnoty ¿ydowskiej,
któr¹ kieruje, uczynieniu kroku do przodu na polu filozofii i trosce o rodzinê.
Z grona przyjació³ i wspó³pracowników Levinasa w okresie powojennym na
uwagê zas³uguje przede wszystkim Henri Nerson (1902-1980), lekarz-ginekolog, wyk³adowca na wydziale medycyny w Pary¿u, który w czasie wojny pomaga³ uchodcom, a nastêpnie by³ym wiêniom obozu koncentracyjnego
w Bergen Belsen. Po mierci ¿ony zamieszka³ w Jerozolimie. Spotkanie z Nersonem sta³o siê dla Levinasa okazj¹ do wejcia na drogê judaizmu intelektualnego, a w 1947 roku pozna³ za jego porednictwem swojego przysz³ego mistrza, którym by³ s³ynny w paryskim rodowisku znawca ¿ydowskiej literatury
Monsieur Chouchani. Élie Wiesel nazywa³ go wêdrownym ¯ydem, który czu³
i na walkê. Jak w nim wyzwoliæ przes³anie cz³owieczeñstwa, które, spoza krat cudzys³owu, rozchodzi siê inaczej ni¿ krzyki ma³p?
I oto niemal w rodku naszej niewoli  na kilka krótkich tygodni, zanim nie przepêdzili go
wartownicy  w nasze ¿ycie wszed³ przyb³¹kany pies. Pewnego dnia przy³¹czy³ siê do gromady
powracaj¹cej pod siln¹ stra¿¹ z pracy. Pêdzi³ marne ¿ycie w jakim zapad³ym k¹cie w pobli¿u obozu. Nazwalimy go Bobby, egzotycznym imieniem, jak przystoi ukochanemu psu. Zjawia³ siê na porannych zbiórkach i oczekiwa³ nas przy powrocie, skacz¹c i weso³o szczekaj¹c. Dla niego  nie
ulega³o to w¹tpliwoci  bylimy ludmi.
Czy pies, który rozpozna³ Ulissesa powracaj¹cego w przebraniu z Odysei, by³ krewnym naszego psa? Ale¿ nie! sk¹d¿e! Tam, by³o to w Itace, i w ojczynie. Tu, by³o to nigdzie. Ostatni kantysta w nazistowskich Niemczech, nie dysponuj¹cy odpowiednim mózgiem, by uogólniæ prawid³a
swych popêdów, wywodzi³ siê z psów egipskich. A jego przyjazne szczekanie  s³owo zwierzêcia! 
zrodzi³o siê w milczeniu jego przodków nad brzegami Nilu – E. L é v i n a s, Pies albo prawo naturalne, w: T e n ¿ e, Trudna wolnoæ. Eseje o judaizmie, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 162; por.
F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 84-86.
30
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 121-122.
31
Por. E. L é v i n a s, De l’existence à l’existant, Paris 1947; F. P o i r i é, Emmanuel Lévinas, s. 87.
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siê jak u siebie we wszystkich kulturach32. Monsieur Chouchani by³ niezwykle utalentowanym talmudyst¹, który nauczy³ Levinasa wydobywaæ sens, ukryty w tekstach judaizmu33. Ich obfituj¹ca w barwne szczegó³y wspó³praca trwa³a z przerwami kilka lat i by³a znakiem w³¹czenia siê Levinasa w powojenny
nurt, zmierzaj¹cy do odrodzenia judaizmu po tragicznym obmyciu w czasie
Shoah, interpretowanym czêsto jako wype³nienie proroctwa Ezechiela 36, 3336: W dniu, w którym oczyszczê was ze wszystkich win waszych, zaludniê znowu miasta, ruiny zostan¹ odbudowane, a spustoszony kraj znowu ma byæ uprawiany, zamiast od³ogiem le¿eæ na oczach ka¿dego przechodnia. I bêd¹ mówiæ:
«Ten spustoszony kraj sta³ siê jak ogród Eden, a miasta, które by³y spustoszone, zniszczone i zburzone, zosta³y umocnione i ludne». A narody pogañskie, które woko³o was pozostan¹, poznaj¹, ¿e Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowa³em, a to, co opuszczone, znowu zasadzi³em. Po dramatycznej nauce p³yn¹cej z Auschwitz i odzieraj¹cej wiarê i religiê z nadziei, spotkanie z mistrzem
sprawi³o, ¿e odzyska³ zaufanie do ksi¹g34. W 1957 roku Levinas wspó³organizuje spotkanie o nazwie Konferencja Intelektualistów ¯ydowskich Jêzyka Francuskiego (Colloque des Intellectuels Juifs de France), powiêcon¹ tekstom talmudycznym, daje siê te¿ poznaæ jako znakomity znawca ¿ydowskiej literatury
m¹drociowej. Jego wyk³ady i artyku³y, zamieszczane na przestrzeni wielu lat
w czasopismach i biuletynach organizacji ¿ydowskich, zosta³y zebrane i wydane w ksi¹¿kach, z których najbardziej znana jest Trudna wolnoæ (Difficile liberté), zadedykowana przyjacielowi Henri Nersonowi35.
32

Il maîtrisait une trentaine de langues anciennes et modernes, y compris le hindi et le hongrois. Son français était pur, son anglais parfait et son yiddish se pliait aux accents de son interlocuteur. Les Veda et le Zohar, il les récitait par coeur, Juif errant, il se sentait chez lui dans toutes
les cultures. Toujours sale, hirsute, il avait l’air d’un clochard devenu un clown ou d’un clown
jouant au clochard. Il portait un chapeau minuscule, toujours le même, sur une tête immense, ronde, bouffie; ses lunettes aux verres épais et poussiéreux estompaient son regard. Quiconque le rencontrait dans la rue sans le connaître s’en écartait avec dégoût – É. W i e s e l, Le Chant des morts,
Paris 1966, s. 120; por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 142-145.
33
Je lui suis extrêment reconnaissant de ce que j’ai appris chez lui! Dans un texte hagadique
du traité Avoth, il y a cette phrase: les paroles des Sages sont comme de la cendre ardente. On
peut se demander: pourquoi cendres, pourquoi pas flamme? C’est que cela ne devient flamme que
quand on sait souffler dessus! Je n’ai guère appris à souffler. Il y a toujours de grands esprits qui
contestent cette façon de souffler. Ils disent: voyez, il tire du texte ce qui n’est pas dans le texte, il
insuffle un sens au texte… Mais quand on le fait avec Goethe, quand on le fait avec Valéry, quand
on le fait avec Corneille, ces critiques le tolèrent. Cela leur paraît beaucoup plus scandaleux quand on le fait avec l’Écriture. Et il faut avoir rencontré Chouchani pour ne pas se laisser convaincre par ces esprits critiques. Chouchani m’a appris: l’essentiel, c’est que le sens trouvé mérite par
sa sagesse la recherche qui le révèle. Cela, le texte vous l’a suggéré – F. P o i r i é, Emmanuel
Lévinas, s. 129-130; por. s. 132.
34
Por. tam¿e.
35
Por. E. L é v i n a s, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Paris 1963; Quatre lectures
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Powojenna filozofia Levinasa naznaczona jest jego ¿ydowsk¹ religijnoci¹
i dramatem holokaustu. Jego siêgaj¹ce koñca lat dwudziestych XX wieku zainteresowania fenomenologi¹ Husserla i Heideggera ewoluuj¹ w kierunku
Transcendencji, za któr¹ kryje siê zarówno Drugi (cz³owiek), jak i transcendencja Boga36. Istotnym zagadnieniem, który pojawia siê w podejciu Levinasa do filozofii, jest jego stosunek do myli greckiej. W jednej z prywatnych
rozmów mia³ stwierdziæ, ¿e powodem rezygnacji z kariery uniwersyteckiej po
studiach by³ brak znajomoci jêzyka greckiego37. Tragiczne dowiadczenia narodu ¿ydowskiego podczas II wojny wiatowej podwa¿y³y jego zaufanie równie¿ do tego, co na przestrzeni wieków zosta³o wyra¿one w jêzyku greckim,
w tym równie¿ do sk³adaj¹cych siê na europejsk¹ kulturê idei Dobra i godnoci cz³owieka38. II wojna wiatowa stanowi dla Levinasa wyran¹ cezurê, a dowiadczenie zbrodni hitleryzmu ukierunkowa³o go ku rozwa¿aniom metafizycznym, w których centrum znalaz³ siê Drugi oraz zwi¹zane z nim pojêcie
odpowiedzialnoci i hermeneutyka ludzkiej twarzy39. Tak rozumiana metafizyka staje siê w jego przypadku etyk¹, której charakterystyczn¹ cech¹ jest odpowiedzialnoæ, nacechowana nie-symetrycznoci¹ relacji intersubiektywnej40.
Wród osób bliskich Levinasowi, decyduj¹cy wp³yw na jego filozoficzn¹
karierê mia³ wspomniany ju¿ Jean Wahl, profesor Sorbony oraz za³o¿yciel
i organizator dzia³aj¹cego w latach 1946-1966 Collège philosophique. Dzia³alnoæ tych ma³ych Aten (la petite Athènes), jak nazywali Collège jego cz³onkowie, mia³a charakter nieformalny i polega³a na prezentacji referatu wobec
talmudiques, Paris 1968; Du sacré au saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, Paris 1977; L’AuDelà du verset. Lectures et discours talmudiques, Paris 1982; A l’heure des nations, Paris 1988.
Pomiertnie ukaza³y siê Nouvelles lectures talmudiques, Paris 1996.
36
Por. M. J ê d r a s z e w s k i, Europa i Biblia, w: E. L é v i n a s, Trudna wolnoæ, s. II.
37
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Lévinas, s. 89, 382, przypis 86.
38
Por. M. J ê d r a s z e w s k i, Europa i Biblia, s. II.
39
Por. E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony, s. 49-57; S. K o w a l c z y k, Lévinas Emmanuel, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 881-882; E. B a c c a r i n i, Lévinas. Soggettività e Infinito, Roma 1985, s. 11-26, 42-68.
40
W rozmowie z Ph. Nemo Lévinas stwierdza: Jednym z g³ównych tematów «Totalité et Infini» […] jest nie-symetrycznoæ relacji intersubiektywnej. W tym sensie jestem odpowiedzialny za
bliniego, nie czekaj¹c na wzajemnoæ, nawet jeli mia³bym przyp³aciæ to ¿yciem. Wzajemnoæ jest
jego spraw¹. To w³anie na tyle, na ile relacja pomiêdzy drugim i mn¹ nie jest wzajemna, jestem
poddany drugiemu; g³ównie w tym sensie jestem pod-miotem. To ja niosê na sobie wszystko. Zna
Pan to zdanie Dostojewskiego: «Wszyscy jestemy winni za wszystko i wszystkich, przed wszystkimi, a ja bardziej ni¿ inni» (Bracia Karamazow). Nie jest tak ze wzglêdu na jak¹ moj¹ rzeczywist¹
winê, z powodu b³êdów, które rzekomo pope³ni³em, lecz dlatego, ¿e jestem odpowiedzialny za ca³¹
odpowiedzialnoæ, która odpowiada za wszystkich innych i za wszystko u innych, nawet za ich odpowiedzialnoæ. «Ja» ma zawsze wiêksz¹ odpowiedzialnoæ ni¿ wszyscy inni – E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony, s. 56.
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s³uchaczy, którzy gromadzili siê w tym celu w paryskim mieszkaniu Wahla
przy rue Le Peletier 29 lub w wynajêtym w tym celu lokalu41. W 1946 roku
szeroko ju¿ znany Jean-Paul Sartre wyst¹pi³ z referatem L’existentialisme est
un humanisme?, ci¹gaj¹c tak liczn¹ rzeszê s³uchaczy, ¿e zabrak³o miejsca
i przyby³y z ¿on¹ Gabriel Marcel musia³ z koniecznoci zmieniæ plany i pójæ
do kina na film René Clair42. W czasie istnienia Collège Levinas zaprezentowa³ cztery referaty, wydane nastêpnie w ksi¹¿ce, Le Temps et l’Autre43. W 1958
roku Jean Wahl zachêci³ Levinasa, który rozpoczyna³ w³anie pisanie Totalité
et Infini, by to najwa¿niejsze dzie³o filozoficzne przedstawi³ jako la thèse
d’État, otwieraj¹c¹ mu wstêp na francuskie uniwersytety44. Ksi¹¿ka, wydana
w 1961 roku w Holandii, w serii Ph¿nomenologica, zadecydowaùa o wejúciu
Levinasa w szeregi francuskiego rodowiska uniwersyteckiego, przynosz¹c mu
jednoczenie miêdzynarodowy rozg³os45. W 1963 roku rozpocz¹³ pracê na wydziale filozofii uniwersytetu w Poitiers, doje¿d¿aj¹c tam z wyk³adami z Pary¿a. Na uniwersytecie prowadzi³ zajêcia z historii filozofii, etyki i socjologii.
W Poitiers spotka³ siê Rogerem Garaudym i znanym francuskim heglist¹ Jacquesem DHondtem.
W latach szeædziesi¹tych w³adze francuskie podjê³y decyzjê o powo³aniu
do ¿ycia uniwersytetu Nanterre w zachodniej czêci paryskich przedmieæ.
W 1967 roku Levinas zosta³ mianowany profesorem na tamtejszym wydziale
filozofii. Rok póniej znalaz³ siê w samym epicentrum studenckiej kontestacji.
Jego stosunek do wydarzeñ z maja 1968 jest nacechowany daleko id¹c¹ rezerw¹. Wydaje siê, ¿e jego reakcja na wydarzenia paryskie by³a podyktowana
dotychczasowym dowiadczeniem ¿yciowym i wyznawanymi zasadami46. Levinas ceni niepodwa¿alny autorytet uniwersytetu jako instytucji republikañskiej, instytucji, do której w m³odoci nie mia³ dostêpu z powodu swojego ¿ydowskiego pochodzenia. Odmowa w³¹czenia siê w ruch kontestacji podyktowana jest równie¿ wiadomoci¹ d³ugu, jaki zaci¹gn¹³ wzglêdem Francji, która
sta³a siê jego now¹ ojczyzn¹. Genera³ de Gaulle by³ dla Levinasa ikon¹ wolnej
Francji, wzbudzaj¹c respekt i podziw, którego nie by³y w stanie umniejszyæ
nawet jego krytyczne uwagi wypowiedziane pod adresem Izraela w czasie

Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 184.
Por. tam¿e, s. 186.
43
Por. E. L é v i n a s, Le Temps et l’Autre, Paris-Grenoble 1947.
44
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 190.
45
Por. E. L é v i n a s, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, La Haye 1961; t³um. polskie:
Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa 2002; M.-A.
L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 218.
46
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 240.
41
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wojny szeciodniowej47. Nie bez znaczenia by³ cechuj¹cy jego dzia³anie szacunek wzglêdem autorytetów i dezaprobata sytuacji, w której m³odzie¿ chcia³a
narzucaæ swoje prawa starszym. Rok 1968 utwierdzi³ Levinasa w przekonaniu
o s³usznoci jego g³ównej tezy filozoficznej, jak¹ by³ nie poddaj¹cy siê kontestacji przymat Drugiego48.
W 1973 Levinas opuszcza uniwersytet Nanterre i przenosi siê na Sorbonê,
w której  jak siê wydaje  upatrywa³ zwieñczenie swojej kariery akademickiej49. Trzy lata póniej, w wieku 71 lat, przeszed³ na emeryturê. W latach siedemdziesi¹tych XX wieku kilkakrotnie prowadzi³ wyk³ady na zaproszenie zagranicznych uniwersytetów: we Fryburgu szwajcarskim, Baltimore i Brukseli.
W 1979 wycofuje siê ca³kowicie z zajêæ na uniwersytetach we Francji, a rok
póniej rezygnuje z funkcji dyrektora École Normale Israélite Orientale. Od
tego momentu mo¿e siê powiêciæ ca³kowicie pisaniu. Jego dzia³alnoæ zosta³a
doceniona przez w³adze pañstwowe: w 1956 roku zosta³ kawalerem Legii Honorowej, w 1974 odznaczony zosta³ francuskim orderem zas³ugi (l’ordre national
du Mérite), dziesiêæ lat póniej, dnia 10 kwietnia 1985 roku, zosta³ uhonorowany presti¿owym wyró¿nieniem commandeur des Arts et Lettres, a w 1991 roku
zosta³ oficerem Legii Honorowej50.
Dowiadczenia wojenne pobudzi³y Levinasa do pog³êbionej refleksji nad
stosunkiem judaizmu do chrzecijañstwa. Od roku 1968 bierze udzia³ w rzymskich spotkaniach miêdzyreligijnych, których pomys³odawc¹ i organizatorem
by³ w³oski arystokrata Enrico Castelli Gattinara di Zubiena (1900-1977). Spotkania mia³y s³u¿yæ idei odrodzenia Europy ró¿norodnych kultur, brali w nich
udzia³ znakomici myliciele tacy jak Paul Ricoeur, Karl Kerenyi, Jean Brun,
Xavier Tilliette, Jacques Lacan, Gershom Scholem, Jean-Luc Marion czy
Umberto Eco. W 1969 roku Levinas zaprezentowa³ referat zatytu³owany: L’analyse du langage théologique: le nom de Dieu, który zapocz¹tkowa³ jego aktywn¹ obecnoæ na rzymskich spotkaniach, trwaj¹c¹ do roku 1986. Na stosunek Levinasa do chrzecijañstwa rzutuj¹ jego w³asne dowiadczenia wojenne
i los jego najbli¿szej rodziny, która znalaz³a schronienie w klasztorze, choæ nie
47
De Gaulle nazwa³ wtedy Izrael narodem pewnym siebie i ¿¹dnym panowania (peuple sûr de
lui et dominateur). G³êbokie oburzenie wywo³a³o kiedy u Levinasa graffiti, przedstawiaj¹ce genera³a de Gaullea z grzywk¹ i w¹sem Hitlera  por. tam¿e, s. 241.
48
En 1969, moi j’avais le sentiment que toutes les valeurs étaient contestées comme bourgeoises. C’était assez impressionnant. Sauf une: Autrui. Personne n’a jamais dit que le droit de l’autre homme – malgré toute la libération du Moi spontané, malgré toutes les licences du langage, le
mépris de l’Autre comme autre – restait imprononçable – cyt. za: M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 242; Por. M. J ê d r a s z e w s k i, Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela
Levinasa mylenie o cz³owieku i Bogu, Poznañ 1999, s. 25-39.
49
Por. tam¿e, s. 250.
50
Por. tam¿e, s. 266-267.
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brak te¿ akcentów polemicznych, których pod³o¿em jest refleksja nad ca³okszta³tem relacji pomiêdzy ¯ydami i chrzecijanami51. W czasie Soboru Watykañskiego II Levinas z zainteresowaniem ledzi stanowisko Kocio³a katolickiego wobec ¯ydów, wyra¿one w soborowej deklaracji Nostra Aetate. W 1965
roku wszed³ w sk³ad kierownictwa utworzonego po II wojnie wiatowej stowarzyszenia l’Amitié judéo-chrétienne de France, która stawia³a sobie za cel
wspóln¹ walkê z antysemityzmem oraz d¹¿enie do wzajemnego poznania i szacunku52. Dzia³alnoæ Levinasa sprowadza³a siê do konferencji i recenzji, publikowanych w czasopimie „Sens”, bêd¹cym organem stowarzyszenia. Zwraca
w nich uwagê na delikatnie zagadnienia, sk³adaj¹ce siê na ca³okszta³t relacji
pomiêdzy chrzecijanami i ¯ydami. Zauwa¿a miêdzy innymi problematyczny
charakter postawy polegaj¹cej na ci¹g³ym domaganiu siê przez ¯ydów przeprosin oraz zasadnicz¹ bliskoæ dwóch religii monoteistycznych53. Okres posoborowy sprzyja intensyfikacji wzajemnych kontaktów i Levinas jest czêsto zapraszany przez stronê katolick¹ z wyk³adami na temat judaizmu. Wród tych
spotkañ na uwagê zas³uguje udzia³ w obradach tygodnia intelektualistów katolickich, organizowanych przez Le Centre des intellectuels catholiques français, na którego czele sta³ René Rémond54. Jego dzia³alnoæ, s³u¿¹ca zbli¿eniu
pomiêdzy religiami zosta³a zauwa¿ona zarówno przez katolików, jak i protestantów, czego wyrazem by³ doktorat honoris causa, nadany mu w 1970 roku
przez katolicki uniwersytet Loyola w Chicago. Piêæ lat póniej Levinas otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa wydzia³u teologii protestanckiej uniwersytetu
w Lejdzie. Po wyborze kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a Levinas opublikowa³ w numerze „Communio” z 1980 roku artyku³ zawieraj¹cy uwagi na temat
jego myli filozoficznej55. W tym samym roku, w czasie wizyty Jana Paw³a II
we Francji, dosz³o do spotkania Levinasa z papie¿em, które zainicjowa³o kon-

51
Przyk³adem tej z³o¿onej wizji stosunków pomiêdzy judaizmem i chrzecijañstwem jest doæ
nietypowa dla charakteru Levinasa gwa³towna reakcja na tzw. sprawê Finaly (affaire Finaly).
W czasie wojny dwóch ¿ydowskich ch³opców zosta³o oddanych przez rodziców rodzinie chrzecijañskiej w nadziei, ¿e w ten sposób unikn¹ mierci z r¹k hitlerowców. Ich rodzice zostali wywiezieni i zamordowani. W miêdzyczasie opiekunowie ochrzcili dzieci i po zakoñczeniu wojny odmówili ich wydania najbli¿szym krewnym, ocala³ym z holokaustu. Kiedy s¹d pozbawi³ ich opieki nad
ch³opcami, ukryli ich, korzystaj¹c z pomocy Kocio³a. W 1953 Levinas odniós³ siê do sprawy na
³amach Combat, w patetycznych i gwa³townych s³owach daj¹c wyraz krzywdzie i niesprawiedliwoci, jaka spotka³a jego ju¿ i tak bardzo dowiadczony naród  Por. tam¿e, s. 278-289.
52
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 280-284.
53
Por. tam¿e.
54
Por. tam¿e, s. 284-287.
55
Por. E. L e v i n a s, Notes sur la pensée philosophique du Cardinal Wojtyla, w: „Communio” 5 (1980), s. 87-90.
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takty w ramach spotkañ w Castel Gandolfo, organizowanych przez wiedeñski
Institut für die Wissenschaften vom Menschen56. W 1984 roku na relacje chrzecijañsko-¿ydowskie cieniem rzuca siê sprawa Karmelu w Auschwitz, a Levinas, zaproszony w 1987 roku do Castel Gandolfo, odmawia udzia³u w spotkaniu, choæ gest ten nie umniejszy³ jego czêsto deklarowanej sympatii do Jana
Paw³a II57.
Osobny problem stanowi stosunek Levinasa do powsta³ego po II wojnie
wiatowej pañstwa ¿ydowskiego. W 1952 roku odby³ wraz z ¿on¹ pierwsz¹
podró¿ do Izraela, po której nast¹pi³y kolejne. W 1979 roku zosta³ zaproszony
na kongres powiêcony Spinozie, zorganizowany przez wydzia³ filozofii uniwersytetu w Jerozolimie. W tym samym czasie wzi¹³ udzia³ w spotkaniu na
temat Martina Bubera na uniwersytecie Beersheba oraz w miêdzynarodowym
kongresie niemieckich katolików, zorganizowanym w 1981 roku w Jerozolimie.
Otrzyma³ wtedy tytu³ doktora honoris causa hebrajskiego uniwersytetu BarIlan. Wyró¿nienie to stanowi³o jedyny wiêkszy gest uznania dla Levinasa ze
strony Izraela. Tamtejsze rodowiska religijnych intelektualistów przyjê³y go
raczej ch³odno, o czym wiadczy chocia¿by, nie pozbawiony ironicznego humoryzmu, potrójny zarzut kierowany pod jego adresem: Levinas jest dla nich
¯ydem, Litwinem i filozofem58. Jego Lectures talmudiques nie wzbudza³y zainteresowania ortodoksyjnych ¯ydów, mieszkaj¹cych w Izraelu. Zosta³y napisane po francusku, a zastosowana w nich metoda hermeneutyczna by³a obca kultywowanej w Izraelu tradycji rabinistycznej. Nie bez znaczenia by³ te¿ brak
zaufania do judaizmu z diaspory59. Filozofowie ¿ydowscy, mieszkaj¹cy w Izraelu, nie wykazywali takiej otwartoci na wp³ywy z zewn¹trz, jaka cechowa³a
ich kolegów z diaspory. Levinas czerpa³ inspiracjê z myli niemieckiej, co nie
zjednywa³o mu sympatii w Izraelu, a poza tym jego refleksja by³a daleka od
wp³ywów anglosaskich, dominuj¹cych w filozofii uprawianej nad Jordanem60.
Kiedy przyby³ z wyk³adami na wydzia³ filozofii uniwersytetu jerozolimskiego,
zgromadzi³ niewielu s³uchaczy, a ci, którzy byli obecni, z trudnoci¹ rozumieli
jego zbyt skomplikowany dla nich tok mylenia61. Z powodu ró¿nic w pogl¹Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 297.
Por. tam¿e, s. 302-303.
58
Por. tam¿e, s. 331.
59
Por. tam¿e.
60
Wymownie brzmi w tym kontekcie stwierdzenie Marie-Anne Lescourret: Que pouvait-il
faire dans un pays où, selon l’expression d’un vieil Israélien, «chacun cultive son ghetto», et où,
en règle générale, l’on ne comprend pas qu’un juif qui, trois fois par jour, dans la prière demande
à Dieu de rentrer à Jérusalem continue de mener ce que le père de la Nation, Ben Gourion, appalait «l’existence schizophrénique des juifs de la diaspora»? – por. tam¿e, s. 332.
61
Por. tam¿e.
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dach nie wyda³y te¿ owoców próby nawi¹zania bli¿szego kontaktu z mieszkaj¹cym w Izraelu intelektualistami, takimi jak Gerszom Scholem czy Martin
Buber62.
Stosunek Levinasa do polityki nacechowany jest szacunkiem dla instytucji
pañstwowych. Pañstwo Izrael nie jest dla niego Ziemi¹ Obiecan¹, choæ traktuje je jako przystañ dla ludu przeladowanego na ca³ym wiecie. M³ode pañstwo ¿ydowskie jest dla Levinasa ekspresj¹ judaizmu, za któr¹ powinna iæ
wysoka wiadomoæ moralna, charakteryzuj¹ca now¹ politykê63. W 1982 roku
masakra w obozach palestyñskich uchodców w Sabra i Szatila niedaleko Bejrutu zmienia dotychczasowe postrzeganie ¯ydów przez czêæ miêdzynarodowej opinii publicznej. Levinas w³¹czy³ siê do dyskusji paryskich rodowisk
¿ydowskich i zdystansowa³ siê od pojmowania holokaustu jako usprawiedliwienia dla jakichkolwiek dzia³añ, równie¿ polityki agresji64.
Znany jest istotny wp³yw Franza Rosenzweiga na filozofiê Levinasa65.
Bardzo wczenie zapozna³ siê z jego Gwiazd¹ Zbawienia, której powiêci³ wiele artyku³ów i wyst¹pieñ, z których na szczególn¹ uwagê zas³uguje konferencja, Miêdzy dwoma wiatami (Droga Franza Rosenzweiga), wyg³oszona dnia
27 wrzenia 1959 podczas drugiej Konferencji Intelektualistów ¯ydowskich
Jêzyka Francuskiego66. W Ca³oci i nieskoñczonoci Levinas wyznaje, ¿e Opozycja wobec idei ca³oci uderzy³a nas w «Stern der Erlösung» Franza Rosenzweiga, który jest w tej ksi¹¿ce zbyt obecny, by trzeba go by³o cytowaæ67.
W trwaj¹cych wiele lat intelektualnych zmaganiach dzie³o Rosenzweiga okaza³o siê dla Levinasa nieocenion¹ pomoc¹ w odrzuceniu totalizuj¹cego mylenia, którego punktem kulminacyjnym jest – zdaniem autora Gwiazdy Zbawienia – filozofia Hegla68.
W 1951 roku Levinas opublikowa³ artyku³ L’ontologie est-elle fondamentale?, którym zapocz¹tkowa³ nowy etap swojej filozofii69. Ontologii, której
Por. tam¿e, s. 332-337; M. J ê d r a s z e w s k i, Homo: capax Alterius, capax Dei, s. 117-131.
Por. E. L é v i n a s, Trudna wolnoæ, s. 230-231.
64
Lévinas stwierdzi³ wtedy: se réclamer de l’holocauste pour dire que Dieu est avec nous en
toutes circonstances est aussi odieux que le Gott mit uns qui figurait sur les ceinturons des bourreaux – Por. tam¿e, s. 344.
65
Por. T. G a d a c z, Wstêp, w: F. R o s e n z w e i g, Gwiazda zbawienia, Kraków 1998,
s. 41.
66
Por. E. L é v i n a s, Trudna wolnoæ, s. 190-211; M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, s. 354.
67
Por. E. L é v i n a s, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, s. 14.
68
Por. F. R o s e n z w e i g, Gwiazda Zbawienia, s. 53-56.
69
Por. E. L é v i n a s, l’ontologie est-elle fondamentale?, w: „Revue de Métaphysique et de
Morale” 56 (1951), s. 88-98.
62
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przejawem jest europejskie mylenie, zakorzenione w Sokratesie i Platonie,
przeciwstawia metafizykê, bêd¹c¹ etycznym myleniem o Drugim70. W opublikowanej dziesiêæ lat póniej Ca³oci i nieskoñczonoci nowe ujêcie zosta³o
wyra¿one za pomoc¹ kartezjañskiej idei Nieskoñczonego w nas, a jego zwieñczeniem jest kolejna ksi¹¿ka Levinasa Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ z 1974
roku71. Dzie³a te wyznaczaj¹ etapy drogi filozofa ku metafizyce, rozumianej
jako etyka odpowiedzialnoci.
Emmanuel Levinas zmar³ w Pary¿u dnia 25 grudnia 1995 roku w ¿ydowskie wiêto Chanuka. Rok wczeniej, we wrzeniu 1994, zmar³a jego ¿ona
Raissa  nieod³¹czna towarzyszka jego drogi ¿yciowej i filozoficznej.
70
Por. M. J ê d r a s z e w s k i, Europa i Biblia, s. V; T e n ¿ e, Homo: capax Alterius, capax
Dei, s. 145.
71
Por. E. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000;
tytu³ oryg.: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye 1974.
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Wydzia³ Neofilologii
Zak³ad Literatury i Kultury Austriackiej

O spotkaniach Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y
On the Encounters of Emmanuel Levinas and Karol Wojty³a

Emmanuel Levinas po raz pierwszy osobicie spotka³ siê z Karolem Wojty³¹, wtedy ju¿ Janem Paw³em II, w sobotni poranek 31 maja 1980 roku
w Nuncjaturze Apostolskiej w Pary¿u. Poniewa¿ spotkanie z intelektualistami
nie by³o oficjalnym punktem programu wizyty papieskiej we Francji, listê goci u³o¿y³ sam Ojciec wiêty. O tym, ¿e nazwisko Levinasa nie znalaz³o siê na
niej przez przypadek, wiadczyæ mo¿e uwaga Papie¿a, poczyniona podczas
spotkania z delegacj¹ wspólnot ¿ydowskich Francji, jakie mia³o miejsce nieco
póniej tego samego dnia: Maj¹ Pañstwo szczêcie mieæ we Francji kogo takiego jak Emmanuel Levinas, jak to siê sta³o, ¿e go nie ma tutaj?1

I. Jest twarz. Levinas i Wojty³a
Precyzyjne okrelenie czasu, kiedy Emmanuel Levinas us³ysza³ po raz
pierwszy o polskim filozofie Karolu Wojtyle, przysparza nieco trudnoci. Praw1
S. M a l k a, Emmanuel Levinas. Eine Biographie, t³um. F. Miething, München 2003, s. 211.
Francuskie wydanie ukaza³o siê w roku 2002 i nosi tytu³ Emmanuel Levinas. La vie et la trace.
T³umaczenie niemieckie powsta³o przy wspó³pracy autora i ró¿ni siê nieznacznie od pierwowzoru
francuskiego. Wszystkie cytaty za wydaniem niemieckim w t³umaczeniu w³asnym. Publikacja
Malki jest ród³em znacz¹cej czêci informacji biograficznych przywo³ywanych w niniejszym artykule. Przy wielu walorach (prezentuje Emmanuela Levinasa od niejako osobistej, prywatnej strony) biografia ta posiada jedn¹ wadê: wiele z opisywanych wydarzeñ lub przytaczanych wypowiedzi nie jest opatrzonych informacj¹, kiedy dok³adnie mia³y one miejsce.
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dopodobnym wydaje siê byæ rok 1975, pewnym natomiast  porednictwo
dwóch kobiet.
Pierwsza z nich to Anna-Teresa Tymieniecka, urodzona w 1923 roku Polka, mieszkaj¹ca od lat w Stanach Zjednoczonych, profesor filozofii, za³o¿ycielka instytutu zajmuj¹cego siê badaniami fenomenologicznymi w Massachusetts, wydawca Analecta Husserliana. Pozna³a Levinasa, gdy ten goci³
w Szwajcarii z wyk³adami o Talmudzie. Zrobi³ na niej tak du¿e wra¿enie, i¿
poprosi³a go, by zechcia³ przewodniczyæ organizowanej przez jej instytut konferencji w zaplanowanej na 1975 rok we Fryburgu Szwajcarskim. Levinas podj¹³ siê tego zadania, jak i te¿ przewodniczenia nastêpnej podobnej konferencji,
tym razem w Pary¿u w 1977 roku. Na tê drug¹ konferencjê zaproszony zosta³
tak¿e kardyna³ Karol Wojty³a. Poniewa¿ nie móg³ on osobicie uczestniczyæ
w obradach, przes³a³ swój referat, który odczyta³ w³anie Emmanuel Levinas.
Levinas wspomina³ to póniej wielokrotnie z prawdziw¹ dum¹, ale te¿ z pewnym szelmowskim umiechem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Tymieniecka ju¿ od
pocz¹tków swej znajomoci z Levinasem opowiada³a mu o Wojtyle i jego filozofii, któr¹ zna³a bardzo dobrze. W 1983 roku wspomina³a: Podczas moich
licznych rozmów, jakie odby³am w Pary¿u z Levinasem, jego zainteresowanie
Karolem Wojty³¹ by³o bardzo wyrane. Widzia³am, ¿e za tym zainteresowaniem
stoi nie tylko respekt dla jego pogl¹dów religijnych i jego autorytetu. Wynika³o
ono tak¿e z tego, ¿e ju¿ od pocz¹tku jego pontyfikatu jego obraz cz³owieka, jako
otwartego w kierunku tego, co Boskie móg³ wspó³brzmieæ z wizj¹ moraln¹ twarz¹-w-twarz, która reprezentowa³ Levinas2.
Drug¹ kobiet¹, za porednictwem której Levinas móg³ zapoznawaæ siê
z osob¹ i myl¹ Karola Wojty³y, by³a Agnieszka Kalinowska. Agnieszka Kalinowska, absolwentka Ecole Normale Supérieure i Sorbony, dzi specjalista
w dziedzinie egzegezy Nowego Testamentu, jest córk¹ Jerzego Kalinowskiego, dziekana Wydzia³u Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z czasów, gdy wyk³adowc¹ oraz kierownikiem Katedry Etyki na tym Uniwersytecie by³ Karol Wojty³a. Obu profesorów ³¹czy³y nie tylko zainteresowania
zawodowe, ale i przyjañ. Ona zapewne sprawi³a, ¿e ksi¹dz Wojty³a ochrzci³
w padzierniku 1956 roku w kaplicy akademickiej w Lublinie córkê Kalinowskiego, ma³¹ Agnieszkê3. Ta w³anie Agnieszka zosta³a w 1975 roku studentk¹
Sorbony i za rad¹ ojca zapisa³a siê na kurs prowadzony przez Emmanuela LeCyt. za: S. M a l k a, Emmanuel Levinas, s. 210.
Por. J. K a l i n o w s k i, O Karolu. Wspomnienia lubelskie, i nie tylko, w: Obecnoæ. Karol
Wojty³a w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1989, s. 158159. Kalinowscy, ju¿ po narodzinach Agnieszki, wyemigrowali do Francji, gdzie Jerzy Kalinowski
przez wiele lat by³ profesorem w Centre National de la Recherche Scientifique w Pary¿u.
2
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vinasa. Tak rozpoczê³a siê jej wieloletnia znajomoæ z Levinasem. Podczas
spotkañ rozmawiali o filozofii i teologii, o Biblii, ale te¿ o tym, co ich zapewne musia³o szczególnie ³¹czyæ: o wiecie s³owiañskim. Levinas bowiem, choæ
przez wielu okrelany jako filozof francuski ¿ydowskiego pochodzenia, niezwykle g³êboko zwi¹zany by³ z kultur¹ jêzyka rosyjskiego, w której siê wychowa³.
Szczególnym wiadectwem tego zwi¹zania jest fakt, i¿ w swym domu pañstwo
Raissa i Emmanuel Levinas rozmawiali ze sob¹ po rosyjsku4. Agnieszka Kalinowska towarzyszy³a Levinasowi w ów sobotni poranek 31 maja 1980 roku, kiedy szed³ on na spotkanie z Janem Paw³em II5. Ona te¿ podczas tego¿ spotkania
postara³a siê skierowaæ uwagê Wujka przede wszystkim na Levinasa.
W tym miejscu warto przytoczyæ fragment nieco anegdotycznego komentarza Jerzego Kalinowskiego, tomisty, odnonie do swej krytycznej postawy
wobec dzie³a Wojty³y Osoba i czyn: Przeczyta³em tê ksi¹¿kê co najmniej trzy
czy cztery razy, ale pewnie dlatego, ¿e jej mimo to dobrze nie zrozumia³em,
a od 1969 roku do dzi z najczcigodniejszym Autorem dyskutujê, a nawet polemizujê. Wszyscy wiemy: «Amicus Plato...», ale mimo to bojê siê, ¿eby siê to
kiedy le, z tym moim tomizmem, nie skoñczy³o (raz w Orsay Kardyna³ Wojty³a powiedzia³ o mnie do mej córki: «To nasz wróg»..., a Emmanuel Levinas ze
swej strony rzek³: «Zobaczysz, twój ojciec zostanie którego dnia ekskomunikowany»)6. Ta historia, opowiadaj¹ca o nieoczekiwanej zgodnoci pogl¹dów
Levinasa i Wojty³y na temat osoby Jerzego Kalinowskiego (a w³aciwie jego
przywi¹zania do tomizmu), wiadczy przede wszystkim o du¿ej za¿y³oci
Agnieszki Kalinowskiej z Emmanuelem Levinasem i pozwala przypuszczaæ, i¿
rozmawiali tak¿e wiele, i to ca³kiem powa¿nie, o jej Wujku z Krakowa i o jego
filozofii.
Warto przytoczyæ w tym kontekcie wspomnienie pewnego spotkania: Nieoczekiwany kaprys losu sprawi³, ¿e zetknê³am siê z Emmanuelem Levinasem. [...] Moja wie¿o upieczona znajoma, niegdy s³uchaczka wyk³adów talmudycznych Levinasa, zapragnê³a przyprowadziæ mnie do
Mistrza. Twierdzi³a, ¿e po mierci ¿ony cierpi on równie¿ z tego powodu, ¿e nie ma z kim rozmawiaæ po rosyjsku, a w tym w³anie jêzyku pañstwo Levinasowie zazwyczaj siê ze sob¹ porozumiewali. B. S z w a r c m a n - C z a r n o t a, Koniec i pocz¹tek, w: Midrasz 2005, n. 11, s. 50.
5
By³a sobota, a wiêc Levinas, który zasadniczo przestrzega³ przepisów prawa (by³y jednak
ró¿ne wyj¹tki: na przyk³ad w sobotê u¿ywa³ windy), musia³ iæ pieszo, choæ zapewne i tak nie zachowa³ w pe³ni odnonego przepisu, gdy¿ odleg³oæ, jak dzieli³a jego dom przy Rue Michel-Ange
od Nuncjatury Apostolskiej, wynosi³a prawie cztery kilometry. Drugim wy³omem by³a rezygnacja
z seminarium, jakie co sobotê o godzinie jedenastej odbywa³o siê w Ecole Normale Israélite Orientale (ENIO), powiêconego redniowiecznym komentarzom biblijnym i talmudycznym Rasziego.
Seminaria te Levinas prowadzi³ od czasów, kiedy by³ prze³o¿onym w ENIO, do prawie do koñca
swego ¿ycia.
6
J. K a l i n o w s k i, O Karolu, s. 160. Dyskusja Kalinowskiego z Wojty³¹ por.: T e n ¿ e, Metafizyka i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania wywo³ane przez osobê i czyn, w: „Analecta Cracoviensia” 5-6 (1973-1974), s. 63-71.
4
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Zanim jednak dosz³o do pierwszego osobistego spotkania, mia³a miejsce
publiczna wypowied Emmanuela Levinasa na temat filozofii Karola Wojty³y.
By³ to referat wyg³oszony przez niego w dniu 23 lutego 1980 roku w Pary¿u
podczas konferencji Zwi¹zku Pisarzy Katolickich powiêconej myli filozoficznej Jana Paw³a II7. Sam Levinas zastrzeg³ na wstêpie, i¿ przedmiotem jego wyst¹pienia nie bêdzie nauczanie Jego wi¹tobliwoci Jana Paw³a II, lecz filozofia
Jego Eminencji Kardyna³a Wojty³y. Tekst tego referatu zosta³ opublikowany pod
tytu³em Notes sur la pensée philosophique du Cardinal Wojtyla (Uwagi na temat
myli filozoficznej Kardyna³a Wojty³y) w tym samym roku w czasopimie Communio8. Jest to niezbyt obszerne, ale wnikliwe studium Levinasa powiêcone
filozofii Wojty³y. Levinas odwo³uje siê w nim do ksi¹¿ki Kardyna³a Osoba i czyn
oraz do jego artyku³u, który ukaza³ siê w dziewi¹tym tomie „Analecta Husserliana” (z tego tekstu zosta³ przytoczony cytat opatrzony dok³adnym przypisem)9.
Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, i¿ Levinas zna³ tak¿e inne artyku³y Wojty³y, opublikowane wczeniej równie¿ w „Analecta Husserliana”10.
W tym miejscu nasuwa siê pytanie, z jakiego tekstu Osoby i czynu móg³
korzystaæ Levinas? Poniewa¿ t³umaczenie francuskie ukaza³o siê dopiero
w 1983 roku, najbardziej prawdopodobnym jest to, i¿ Levinas zna³ jego wersjê
angielsk¹, która ukaza³a siê w 1979 roku w X tomie Analecta Husserliana
pod tytu³em The Acting Person. Zwa¿ywszy na kontakty Levinasa z Ann¹-Teres¹ Tymienieck¹, która by³a wydawc¹ tego dzie³a, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
zna³ on fragmenty tego t³umaczenia, zanim ukaza³o siê ono drukiem. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e powo³uj¹c siê w swym artykule na Osobê i czyn
Levinas nie tylko nie podaje ¿adnego cytatu czy odnonika do wydania angielskiego, ale ¿e nawet tytu³ tego dzie³a podaje on w t³umaczeniu w³asnym jako
Personne et l’Action. Dos³ownym odpowiednikiem francuskim angielskiego
Malka b³êdnie podaje datê 23 listopada. Por. S. M a l k a, Emmanuel Levinas, s. 209.
E. L e v i n a s, Notes sur la pensée philosophique du Cardinal Wojtyla, w: „Communio”
1980, n. 5, s. 87-90. W tym samym roku w numerze specjalnym „Le Matin de Paris, przygotowanym z okazji wizyty Ojca wiêtego we Francji, tak¿e znalaz³a siê wypowied Levinasa, w której
m.in. relacjonowa³ on spotkanie w nuncjaturze (T e n ¿ e, Un pape philosophe, w: „Le Matin de
Paris”. Numero special consacré au pape Jean-Paul II, juin 1980).
9
K. W o j t y ³ a, The Transcendence of the Person in Action and Man’s Self-Teleology, w:
„Analecta Husserliana” 9 (1979), s. 203-212.
10
T e n ¿ e, Special contribution to the debate: The intentional act – the human act that is, act
and experience, w: „Analecta Husserliana” 5 (1976), s. 269-280; T e n ¿ e, Participation or Alienation?, w: „Analecta Husserliana” 6 (1977), s. 61-73 (wyd. polskie: Uczestnictwo czy alienacja?,
w: T e n ¿ e, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 445-461); T e n ¿ e,
Subjectivity and the Irreducible in Man, w: „Analecta Husserliana” 7 (1978), s. 107-114 (wyd.
polskie: Podmiotowoæ i to, co nieredukowalne w cz³owieku, w: T e n ¿ e, Osoba i czyn oraz inne
studia antropologiczne, s. 433-443).
7
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acting person by³oby bowiem personne agissante. Warto zauwa¿yæ, ¿e wydanie francuskie ksi¹¿ki Osoba i czyn, które ukaza³o siê w 1983 roku, nosi tytu³
Personne et acte11. Brak noty bibliograficznej mo¿na uznaæ za wskazówkê, i¿
Levinas korzysta³ z jeszcze nie opublikowanych materia³ów bêd¹cych w posiadaniu Anny-Teresy Tymienieckiej. Francuskie t³umaczenie tytu³u dzie³a
Wojty³y, jakie podczas swego referatu da³ Levinas, odchodz¹ce od interpretacji
angielskiej, a bardzo wierne polskiemu orygina³owi (byæ mo¿e nawet trafniejsze od wersji z póniejszego wydania francuskiego), zdaje siê podkrelaæ uwagê, z jak¹ Levinas odniós³ siê do myli Karola Wojty³y. Zaznacza siê w tym
tak¿e jego suwerennoæ wobec interpretacji Tymienieckiej, która przez niektórych znawców myli Wojty³y by³a doæ ostro krytykowana12. George Weigel
pisze w odniesieniu do tytu³u dzie³a: Sam tytu³ angielski, «The Acting Person»,
pokazuje trochê, w czym le¿y problem z prac¹ dr Tymienieckiej. «Osoba i czyn»
w dos³ownym przek³adzie brzmi: «Person and Act», tytu³, który zachowuje napiêcie pomiêdzy subiektywn¹ wiadomoci¹ a obiektywn¹ rzeczywistoci¹,
z jakimi Wojty³a stara siê pracowaæ. «The Acting Person»  «osoba dzia³aj¹ca»  k³adzie wiêkszy nacisk na subiektywn¹ czy fenomenologiczn¹ stronê analizy Wojty³y  co jest najczêciej kierowan¹ krytyk¹ pod adresem przeróbki tekstu przez dr Tymienieck¹13. Zwa¿ywszy, i¿ Levinas docenia w swym studium
Wojty³ê jako fenomenologa, tym bardziej wydaje siê, ¿e jego wersja tytu³u stawia go po stronie krytyków Tymienieckiej (przynajmniej w tej kwestii). Czy
natomiast Levinas siêgn¹³ do tekstu polskiego orygina³u, trudno jest stwierdziæ.
Suwerenny przek³ad tytu³u nie upowa¿nia do tak dalece id¹cego wniosku. Jego
doskona³a znajomoæ rosyjskiego dawa³a niew¹tpliwie mo¿noæ rozumienia
prostszych tekstów w jêzyku polskim, ale by³oby to raczej trudne wobec takiego tekstu, jak Osoba i czyn. Levinas wychowa³ siê na Litwie, wiêc przypuszczenie, ¿e móg³ znaæ jêzyk polski (jeli nie czynnie, to przynajmniej biernie)
nie jest, co prawda, ca³kiem bezzasadne. Z drugiej jednak strony, wzrasta³ on
przede wszystkim w kulturze rosyjskiej, z któr¹ by³ g³êboko zwi¹zany przez
ca³e swoje ¿ycie, w tym przede wszystkim poprzez jêzyk, co objawia³o siê
miêdzy innymi w wielokrotnie wyra¿anym przez niego podziwie dla wielkiej
literatury rosyjskiej. W ka¿dym razie Salomon Malka w cytowanej biografii
Levinasa nic nie wspomina o tym, jakoby mia³ on znaæ jêzyk polski. On sam
w swoich wypowiedziach, tak¿e we wspomnieniach z lat litewskich, nic o tym
nie mówi14.
T e n ¿ e, Personne et acte, t³um. G. Jarczyk, Paris 1983.
Na temat dyskusji wokó³ angielskiego przek³adu Osoby i czynu por.: G. W e i g e l, wiadek
nadziei. Biografia papie¿a Jana Paw³a II, t³um. zespó³ t³umaczy, Kraków 2002, s. 224-225, p. 81.
13
Tam¿e, s. 225.
14
Na internetowych stronach mo¿na znaleæ wzmianki, jakoby na biurku Levinasa znajdowa³
11

12
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Tekst Notes sur la pensée philosophique du Cardinal Wojtyla mo¿na bez
w¹tpienia nazwaæ ma³ym studium powiêconym filozofii Karola Wojty³y. Sk³ada siê on z czterech wyró¿nionych przez autora punktów. W krótkim punkcie
pierwszym Levinas wskazuje na metodologiê, jak¹ stosuje Wojty³a, i której  jak
to zaznacza  tak¿e sam przestrzega w swych badaniach: jest to norma dyskursu
filozoficznego, którego jêzyk cile utrzymuje siê w wietle naturalnym i który,
jeli mo¿na siê tak wyraziæ, nie dowierza owietleniu teologicznemu15.
W drugim punkcie artyku³u, znacznie obszerniejszym, Levinas wydobywa
kilka g³ównych tez filozofii Wojty³y. Podkrela z uznaniem, ¿e w myleniu
Wojty³y zachodzi cis³y zwi¹zek pomiêdzy strukturami etycznymi a Transcendencj¹  problem, na który, jak zaznacza, tak¿e on sam jest szczególnie wyczulony (jako przeciwieñstwo i przyk³ad filozofii, w której pomiêdzy etyk¹
a religi¹ panuje g³êboka przepaæ, Levinas przywo³uje Kierkagaarda). Levinas
podkrela przy tym wagê filozofii Kanta i Schelera dla kszta³towania siê myli
filozoficznej Wojty³y. Wskazuj¹c na fundamentalne tezy jego filozofii, Levinas stwierdza, i¿ poszukuje [on] sensu cz³owieka w wolnoci osoby dzia³aj¹cej.
Wydobywa te¿ kluczowe pojêcia i myli, zawarte w Osobie i czynie, pisz¹c:
Pojawienie siê sumienia (conscience morale), to znaczy wiedzy, i wejcie, wraz
z etyk¹, prawdy w strukturê czynu. Jeli w czystej intencjonalnoci wartoci
zarysowuje siê w cz³owieku transcendencja zwana transcendencj¹ poziom¹, to
w³anie w prawdzie wiadomoci (vérité de la conscience) konstytuuje siê
transcendencja pionowa, gdzie Ja decyduje i dysponuje swymi dynamizmami
i w pewien sposób chce lub determinuje i ogranicza swoj¹ naturaln¹ wolê. [...]
I w³anie w tej prawdzie wiadomoci (vérité de la conscience) daje siê s³yszeæ
g³os Boga16. Tego ostatniego stwierdzenia nie znajdzie siê wprost w dziele
Wojty³y. To, ¿e Levinas s³yszy g³os Boga, jest jego w³asnym odczytaniem,
zapewne zgodnym z intencj¹ samego Kardyna³a. Spostrze¿eniem tym Levinas
ju¿ po raz drugi podkrela fakt, i¿ filozofia Wojty³y otwiera siê na Transcendencjê. W koñcowej czêci punktu drugiego Levinas delikatnie stawia pytanie
o zasadnoæ u¿ycia terminu prawdy. I jakby chc¹c za³agodziæ swój krytyczny g³os, raz jeszcze (ju¿ po raz trzeci) kieruje uwagê na to, co jego zdaniem
jest najwa¿niejsze u Wojty³y: pe³ny odg³os s³owa Bóg pocz¹wszy od sumienia
(conscience morale)17.
Trzeci punkt artyku³u Levinasa jest analiz¹ definicji osoby, jaka wy³ania
siê z dzie³a Osoba i czyn. Dwie zasady: dobra wspólnego i subiektywnego posiê egzemplarz Pana Tadeusza lub nawet, ¿e recytowa³ jego fragmenty z pamiêci. Niestety, nie
uda³o siê dotrzeæ do ród³a bardzie wiarygodnego, wiêc tutaj traktujemy te informacje jako anegdoty.
15
Por. E. L e v i n a s, Notes sur la pensée philosophique du Cardinal Wojtyla, s. 87.
16
Por. tam¿e, s. 88.
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wo³ania ka¿dego cz³owieka chroni¹ osobê zarówno przed indywidualizmem,
jak i totalitaryzmem. Levinas podziela pogl¹d o koniecznoci obrony osoby
przed totalitaryzmem, a koncepcjê Wojty³y postrzega dodatkowo jako zakwestionowanie strukturalizmu i socjologizmu. Jako ród³o tej koncepcji osoby
Levinas wskazuje na dowiadczenie hitleryzmu i stalinizmu  nieobce tak¿e
i jemu samemu. Podkrela ponadto, ¿e autora Osoby i czynu przenika³a troska,
aby potwierdziæ i uchroniæ transcendentn¹ duszê w cz³owieku18. Na koniec pojawia siê delikatny g³os polemiczny. Levinas pisze, i¿ ta w³anie obrona osoby
przed podporz¹dkowaniem jej strukturom spo³ecznym czy tzw. kolektywowi
nie pozwala Wojtyle przyznaæ jakiegokolwiek pierwszeñstwa drugiego w samej
konstytucji Ja19  a to w³anie pierwszeñstwo jest czym fundamentalnym dla
koncepcji cz³owieka u Levinasa.
Czwarty punkt swego studium Levinas powiêca przedstawieniu Wojty³y
jako fenomenologa. Najpierw daje krótki zarys tego, jak on sam rozumie istotê
fenomenologii. Jest to dla niego przede wszystkim metoda, w której rozpoczynaj¹c od tego, co siê ukazuje, przechodzi siê do ca³ego kontekstu, w jakim
przedmiot siê ukazuje, i dopiero w ten sposób odnajduje siê ca³¹ pe³niê sensu.
Levinas twierdzi, i¿ Kardyna³ Wojty³a z powodzeniem stosuj¹c tê w³anie metodê fenomenologiczn¹ doszed³ [zarówno] do antropologicznego sformu³owania pojêæ metafizycznych, jak i do metafizycznej istoty cz³owieka20.
W studium Levinasa bez trudu daje siê dostrzec, i¿ nie tylko przedstawia
on myl Wojty³y, ale te¿ nieustanne konfrontuje j¹ z w³asnymi pogl¹dami. Na
podkrelenie zas³uguje te¿ fakt, i¿ polemika ma charakter niezwykle dyskretny, natomiast bardzo wyraziste s¹ te fragmenty, które wskazuj¹ na uznanie
i zgodnoæ pogl¹dów. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ teksty Karola
Wojty³y studiowa³ Levinas bardzo wnikliwie. Swoistym potwierdzeniem tego
mo¿e byæ fakt, i¿ znany ze swego przeczulenia na punkcie osoby Heideggera
zauwa¿a on, i¿ nazwisko autora Sein un Zeit pojawia siê w Osobie i czynie jeden tylko raz. Warto tu dodaæ, ¿e ten zaledwie jeden raz pojawia siê nie w tekcie zasadniczym, a tylko w przypisie, i to przy cytowaniu Sporu o istnienie
wiata Ingardena21.
Zapocz¹tkowane w 1980 roku osobiste spotkania Emmanuela Levinasa
i Jana Paw³a II odbywa³y siê regularnie w letniej rezydencji papie¿y w Castel
Gandolfo. Zwi¹zane one by³y z organizowanymi przez wiedeñski Instytut Nauk
17
18
19
20
21

Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
Por. tam¿e, s. 89.
Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1982, wyd. 2, s. 91, przypis 28.
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o Cz³owieku, pod patronatem i przy udziale Jana Paw³a II, konferencjami naukowymi, na które zapraszano znacz¹cych mylicieli reprezentuj¹cych ró¿ne
dziedziny nauk humanistycznych. Spotkania te trwa³y zazwyczaj trzy dni, podczas których wyg³aszano kilka referatów oraz dyskutowano nad ich treci¹.
Dokumentacj¹ tych szczególnych sympozjów naukowych jest szereg tomów
wydawanych przez Krzysztofa Michalskiego. Niestety, zawieraj¹ one tylko teksty wyst¹pieñ, brak natomiast pe³nych list uczestników oraz zapisów dyskusji.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ Emmanuel Levinas uczestniczy³
w spotkaniach w Castel Gandolfo pocz¹wszy od pierwszego w sierpniu 1983
roku. Temat tego sympozjum brzmia³ Cz³owiek w nauce wspó³czesnej, a Levinas wyg³osi³ na nim referat zatytu³owany Transcendencja i pojmowalnoæ22.
Z pierwszego spotkania zachowa³y siê miêdzy innymi dwie relacje wiadcz¹ce
o szacunku, jakim Levinas darzy³ Jana Paw³a II. Pierwsza z nich to wspomnienie Roberta Spaemanna. Pisa³ on: Przez wiele lat Jan Pawe³ II by³ gospodarzem trzydniowych sympozjów, organizowanych w Castel Gandolfo przez Instytut Nauk o Cz³owieku z siedzib¹ w Wiedniu. [...] Od samego pocz¹tku nieznanemu jeszcze Instytutowi udawa³o siê pozyskiwaæ do rozmów w Castel
Gandolfo niemal ka¿dego z takich orodków, jak Oxford, Harvard, Heidelberg,
Pary¿ czy Princeton, a wiêc Paula Ricoeura, Emmanuela Levinasa, HansaGeorga Gadamera, Karla Friedricha von Weizsäckera, Leszka Ko³akowskiego, Ralfa Dahrendorfa, Ernesta Gellnera, Bernarda Lewisa... itd. itd. Nikt nie
chcia³ przepuciæ okazji, ¿eby byæ gociem Papie¿a. Przypominam sobie g³êbokie poruszenie, które okaza³ Levinas, który w tych spotkaniach dostrzega³
co, co tworzy historiê wiata23. Drugie wspomnienie z roku 1983 zapisa³ na
podstawie relacji Józefa Tischnera biograf Papie¿a, George Weigel: Emmanuela Levinasa […] Jan Pawe³ zna³ zanim zosta³ wybrany na papie¿a, i ¿ywi³ g³êboki szacunek dla jego pracy. Sam Levinas, który mia³ teraz zobaczyæ siê
z Papie¿em, zastanawia³ siê, jak zostanie przyjêty. Jan Pawe³ II poda³ Levinasowi rêkê i powiedzia³: «Dziêkujê panu, ¿e zechcia³ pan do mnie przyjechaæ». Levinas by³ tak wzruszony, ¿e odebra³o mu mowê a¿ do obiadu  kiedy
to zapyta³ Papie¿a, po co przyj¹³ przywódcê Palestyñczyków, Jasira Arafata24.
A w kwestii niepokoju Levinasa, jak zostanie przyjêty, warto przytoczyæ tu fakt
nieco anegdotyczny, wiadcz¹cy jednak w istocie rzeczy o tym, z jak wielkim
22
E. L e v i n a s, Transcendance et intelligibilité, Genève 1984; T e n ¿ e, Transcendencja
i pojmowalnoæ, t³um. B. Baran, w: Cz³owiek w nauce wspó³czesnej. Rozmowy w Castelgandolfo
1983, red. K. Michalski, Pary¿ 1988, s. 199-213; to¿: Kraków 2006, s. 175-187.
23
R. S p a e m a n n, Rozmowa o rzeczach ostatecznych, w: Te chwile tworz¹ historiê. Spotkania z Janem Paw³em II, red. W. Bartoszewski, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 186.
24
G. W e i g e l, wiadek nadziei, s. 592. Weigel powo³uje siê na rozmowê z Józefem Tischnerem z dnia 23 kwietnia 1997 roku.
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szacunkiem traktowani byli papiescy gocie: skierowane do Levinasa zapewnienie, i¿ zosta³y przygotowane koszerne posi³ki25.
Nastêpne sympozja w Castel Gandolfo, jakie mia³y miejsce za ¿ycia Levinasa i na które by³ ka¿dorazowo zapraszany, odbywa³y siê kolejno w latach
1985, 1987, 1989, 1992 i 1994. Sporód nich z ca³¹ pewnoci¹ uczestniczy³ on
w kolokwiach w latach 1985 i 1989. Wed³ug relacji Salomona Malki, Levinas
odmówi³ Papie¿owi tylko raz: w zwi¹zku z konfliktem, jaki powsta³ wokó³
owiêcimskiego Karmelu. Levinas przy³¹czy³ siê wtedy do opinii rodowisk
¿ydowskich i tak¿e by³ przeciwny sta³ej obecnoci sióstr karmelitanek na terenie by³ego obozu Auschwitz. Swoje zdanie na ten temat wyrazi³ w artykule
opublikowanym w dzienniku Le Figaro, gdzie pisa³: Mam przywilej i honor,
we Francji i we wszystkich krajach europejskich, spotykaæ siê i byæ zwi¹zanym
wiêzami trwa³ej przyjani z wieloma katolikami: duchownymi i wieckimi, zwyk³ymi wierz¹cymi i cz³onkami hierarchii  a¿ do jej szczytów  którzy w pewnoci zbawienia ukazywali mi siê jako bezgranicznie wierz¹cy chrzecijañskiej
nadziei i ufaj¹cy ogarniaj¹cej mi³oci, mo¿liwej dziêki wierze w zbawienie.
Widzia³em wra¿enie, jakie w wymiarze religijnym czyni³a na nich historia Izraela. Mylê, ¿e wielkoæ ich serc nigdy nie dopuci, by mêka Auschwitz  nawet
jeli mia³oby to wynikaæ z najszlachetniejszych pobudek  zosta³a brutalnie
oderwana od tajemnicy Izraela. Do nich skierowane s¹ te s³owa26. Wolno nam
przypuszczaæ, ¿e Levinas myla³ w tym momencie tak¿e o Janie Pawle II.
Wed³ug Adriaana Peperzaka, Levinas skierowa³ w sprawie owiêcimskiego
Karmelu list do Ojca wiêtego27. Natomiast w rozmowie z Salomonem Malk¹
stwierdzi³: Nigdy go o nic nie prosi³em, ale nasz wzajemny stosunek by³ zawsze
bardzo serdeczny28.
Pojawia siê, niestety, problem z ustaleniem, na które kolokwium Levinas
nie chcia³ przybyæ. Malka w swej biografii nie podaje tej informacji29. Przytacza za to rozmowê z Levinasem, w której komentowa³ on z zadowoleniem fakt
podjêcia stosunków dyplomatycznych pomiêdzy Izraelem a Stolic¹ Apostolsk¹
25
Por. M.-A. L e s c o u r r e t, Emmanuel Levinas, Paris 1994, s. 300. O atmosferze, jaka panowa³a podczas sympozjów w Castel Gandolfo, wiadczyæ mo¿e relacja z jednego z nich: Pewnego dnia, podczas nieco nudnawego posiedzenia, Ko³akowski napisa³ po ³acinie zmylon¹ «bullê»
og³aszaj¹ca ekskomunikê Levinasa, którego nie lubi³. Podczas obiadu  na probê Tischnera 
odczyta³ j¹ w obecnoci Papie¿a, który zareagowa³ gromkim miechem. B. Lacomte, Pasterz, t³um.
Zespó³ t³umaczy, Kraków 2006, s. 645 (Lacomte powo³uje siê na relacjê samego Ko³akowskiego).
26
Cyt. za: S. M a l k a, Emmanuel Levinas, s. 216.
27
Por. tam¿e, s. 217.
28
Cyt. za: tam¿e, s. 219.
29
Niestety, krytykowana wczeniej niedok³adnoæ ksi¹¿ki Salomona Malki jest w tym kontekcie szczególnie wyrana. Nie podaje on nawet przypisu, z jakiego numeru Le Monde cytuje
wypowied Levinasa.
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i w której te¿ wspomina, i¿ w³anie odmówi³ przyjêcia zaproszenia Jana Paw³a
II do Castel Gandolfo. Z ca³ego kontekstu, który tworz¹ chronologia wydarzeñ
zwi¹zanych z owiêcimskim Karmelem oraz nawi¹zanie relacji dyplomatycznych miêdzy Watykanem a Izraelem, móg³ to byæ rok 1992. Z kolei MarieAnne Lescourret w ksi¹¿ce Emmanuel Levinas wskazuje zdecydowanie na to,
¿e Levinas nie przyby³ na spotkanie z Papie¿em w 1987 roku. Potwierdzeniem
tego mo¿e byæ fakt, i¿ w obszernych relacjach o tym kolokwium zamieszczonych w kolejnych numerach „L’Osservatore Romano nie wspomina siê nic
o obecnoci Levinasa30. Lescourret pope³ni³a natomiast b³¹d, stwierdzaj¹c, ¿e
Levinas uczestniczy³ tylko w dwóch pierwszych sympozjach. Z ca³¹ pewnoci¹ by³ obecny w Castel Gandolfo tak¿e w 1989 roku, poniewa¿ jego nazwisko znajduje siê na licie uczestników zamieszczonej w LOsservatore Romano31. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e w Castel Gandolfo by³ trzy razy. Czy
by³ tam tak¿e po raz czwarty? Tak mo¿na by s¹dziæ na podstawie informacji
Malki, który twierdzi³, ¿e Levinas odmówi³ tylko raz. Musia³by on zatem uczestniczyæ w sumie w czterech kolokwiach: 1983, 1985, 1989 oraz jednym z dwóch
nastêpuj¹cych: 1987 lub 1992. Jednak nie³atwo znaleæ na to jednoznaczn¹ odpowied. Jak ju¿ wy¿ej zosta³o wspomniane, brakuje wzmianki o Levinasie
w obszernych relacjach z kolokwium z 1987 roku. Gdy natomiast chodzi o kolokwium z roku 1992 ani edycja w³oska LOsservatore Romano, ani te¿ kronika
pontyfikatu publikowana w edycji polskiej nic o nim nie wspominaj¹. Kolokwium to z ca³¹ pewnoci¹ siê odby³o, jak wiadcz¹ o tym opublikowane materia³y32. Natomiast brak wzmianki w „L’Osservatore Romano” mo¿e wynikaæ
z tego, ¿e Jan Pawe³ II nie wzi¹³ w nim osobistego udzia³u. Jest to o tyle prawdopodobne, ¿e w tym czasie Ojciec wiêty by³ chory i w dniach od 12 do 28
lipca przebywa³ w szpitalu, a po rekonwalescencji, która zapewne musia³a mieæ
miejsce, podj¹³ niemal od razu swoje papieskie obowi¹zki, udaj¹c siê w dniach
od 17 sierpnia do 2 wrzenia w podró¿ apostolsk¹ po W³oszech.
Z kolei na spotkanie w Castel Gandolfo w 1994 roku Levinas nie móg³
przybyæ z zupe³nie innych racji. Tym razem powodem nieobecnoci by³a choroba jego ¿ony, Raissy, a zapewne i coraz s³absza kondycja fizyczna jego samego. Kiedy po powrocie z tego kolokwium odwiedzi³ go Paul Ricoeur, Levinas pogr¹¿ony by³ w bólu po mierci swej ma³¿onki. Mimo to na pozdrowie30
Por. C. D e L u c i a, LEuropa e le sue conseguenze, w: LOsservatore Romano 21 VIII
1987 s. 2; T e n ¿ e, Solo i mezzi politici e non quelli tecnici posoono assicurare la pace mondiale,
w: LOsservatore Romano 22 VIII 1987 s. 2; T e n ¿ e, I nazionalismi europei tra cultura e politica, LOsservatore Romano 23 VIII 1987 s. 2.
31
Por. „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 10 (1989), n. 8, s. 13.
32
Por. Die liberale Gesellschaft. Castelgandolfo-Gespräche 1992, wyd. K. Michalski, Stuttgart 1993.
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nia, jakie Ricoeur przywióz³ mu od Jana Paw³a II, wyranie siê o¿ywi³ i zareagowa³ po swojemu  z uszczypliwym humorem: Najwidoczniej potrzeba
protestanta, by katolik rozmawia³ z ¿ydem33.
Jednak to nie ten ¿art, ale zupe³nie inna wypowied zdaje siê oddawaæ istotê stosunku Emmanuela Levinasa do Jana Paw³a II. W wywiadzie, jakiego
udzieli³ w 1988 roku dla Le Matin de Paris z okazji dziesiêciolecia pontyfikatu Jana Paw³a II, tak mówi³ o swoich spotkaniach z Papie¿em: Spotkaæ Jana
Paw³a II to znaczy spotkaæ kogo, do kogo mo¿na mówiæ. Jest «twarz». By³em
uderzony przez prosty i ciep³y charakter jego relacji osobowych. Osobowoæ,
w której znajduj¹ siê razem tendencja czysto tradycyjna, a jednoczenie
prawdziwe otwarcie. Wydaje mi siê, ¿e pierwsza wyrasta z jego polskiej pobo¿noci bardzo zwi¹zanej z «miejscem»: Dziewica z Czêstochowy zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w jego ¿yciu silnie naznaczonym przez dzieciêc¹ wiarê, która go zawsze podtrzymywa³a. I w tej samej prawdziwoci, jest to cz³owiek, który w sposób niezaprzeczalny czyni gesty otwarcia34. Z wypowiedzi tej przebija
niezwyk³a wra¿liwoæ Emmanuela Levinasa. Najpierw mówi o Wojtyle kategoriami swej filozofii jako o tym, który urzeczywistnia jej kluczowy postulat
i jednoczenie wezwanie, by byæ w pe³ni otwartym na drugiego cz³owieka. Jednak szczególnie poruszaj¹ce, a nawet chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e zaskakuj¹ce
w wypowiedzi Levinasa jest jego odwo³anie siê i powo³anie nie tylko na pobo¿noæ Papie¿a w ogóle  w wierze w jedynego Boga spotykaj¹ siê oni ze
sob¹ niew¹tpliwie najpe³niej  ale wskazanie na g³êbok¹ relacjê Jana Paw³a II
do Matki Bo¿ej jako ród³a jego mocy, ród³a tak¿e prawdziwoci jego relacji z drugim cz³owiekiem. Wypowied ta jest o tyle zaskakuj¹ca w ustach Levinasa, i¿ mimo ca³ej jego otwartoci na chrzecijañstwo kult oddawany Matce
Bo¿ej móg³ byæ dla niego czym bardzo dalekim, by nie powiedzieæ wrêcz
obcym. Cytowane wy¿ej s³owa tym bardziej wiêc pokazuj¹, i¿ jego spojrzenie
na Jana Paw³a II wolne by³o od jakichkolwiek uprzedzeñ, przeciwnie: pe³ne
niezwyk³ej uwagi pozwalaj¹cej widzieæ i doceniæ drugiego cz³owieka we
wszystkich wymiarach jego osobowoci.

II. Dziêkuje Panu, ¿e zechcia³ Pan do mnie przyjechaæ. Wojty³a i Levinas
Proszê, niech Pan pozdrowi ode mnie Levinasa i zapewni go o moim szacunku i podziwie35  z tak¹ prob¹ zwróci³ siê Jan Pawe³ II do Paula Ricoeura
Cyt. za: S. M a l k a, Emmanuel Levinas, s. 182.
Por. E. L e v i n a s, rozmowa z Gwendoline Jarczyk, „Le Matin de Paris” 17 X 1988, w:
M.-A. L e s c o u r r et, Emmanuel Levinas, s. 303.
35
Cyt. za: S. M a l k a, Emmanuel Levinas, s. 182.
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podczas sympozjum w Castel Gandolfo w 1994 roku. Karol Wojty³a spotka³
siê z filozofi¹ Emmanuela Levinasa oko³o dwudziestu lat wczeniej. Nie wiadomo w jakich okolicznociach lub dziêki komu Kardyna³ dowiedzia³ siê o niej
po raz pierwszy. Jedn¹ z pierwszych osób, która mog³a zwróciæ uwagê Wojty³y na filozofiê Levinasa, mog³a byæ ta sama Anna-Teresa Tymieniecka, która
niegdy skierowa³a uwagê Levinasa na filozofiê Wojty³y. Wspomina³a ona po
latach: Kardyna³ Wojty³a w ci¹gu piêciu lat naszych kontaktów zanim zosta³
papie¿em, s³ysza³ ode mnie bardzo du¿o o Levinasie. Czyta³ te¿ niektóre prace
Levinasa36. Ów piêcioletni okres rozpocz¹³ siê w 1973 roku, kiedy Tymieniecka zafascynowana dzie³em Osoba i czyn postanowi³a przyczyniæ siê do opublikowania go po angielsku. Kardyna³ Wojty³a przygotowa³ przy wspó³pracy Tymienieckiej tekst, który sta³ siê podstaw¹ t³umaczenia angielskiego. Spotkania
te by³y wiêc okazj¹ tak¿e i do rozmów o Levinasie, którego Tymieniecka pozna³a mniej wiêcej w tych samych latach.
Czy do spotkania Karola Wojty³y z dzie³ami Emmanuela Levinasa przyczyni³y siê tak¿e inne osoby, na przyk³ad Agnieszka Kalinowska? Kiedy Kardyna³ Wojty³a podczas rozmowy z ni¹ w Pary¿u w 1977 roku wyra¿a³ swój
podziw dla Levinasa, ona sama by³a tym uradowana, znajduj¹c w s³owach
Wujka potwierdzenie dla w³asnej dobrej opinii, ale te¿ zaskoczona. Mo¿na by
z tego wnioskowaæ, i¿ od niej do tej pory nic o Levinasie nie s³ysza³. Z drugiej
strony od dwóch lat by³a studentk¹ Levinasa i, zwa¿ywszy na przyjañ, jaka
³¹czy³a Kalinowskich z Wojty³¹, trudno sobie wyobraziæ, by nic nie wiedzia³
o tym fakcie37. Byæ mo¿e jednak nigdy nie rozmawiali zbyt szczegó³owo o filozofii Levinasa. To t³umaczy zdziwienie Agnieszki wywo³ane zapewne zdecydowanie pozytywn¹ opini¹ Kardyna³a, z której wynika³o, ¿e nie tylko s³ysza³ on o Levinasie, ale te¿ ¿e zna³ jego pisma. Jak wiadomo, uczestniczy³a
ona w ich pierwszym spotkaniu w Nuncjaturze Apostolskiej w Pary¿u w 1980
roku. Byæ mo¿e sam Jerzy Kalinowski skierowa³ uwagê Wojty³y na Levinasa.
Jest to tak¿e prawdopodobne, zwa¿ywszy, ¿e musia³ mieæ o nim wysokie mniemanie, skoro sugerowa³ córce studia w³anie u niego. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, i¿ by³y i inne osoby, które przyczyni³y siê do zainteresowania Karola
Wojty³y filozofi¹ Levinasa. Móg³ to byæ na przyk³ad ksi¹dz Józef Tischner,
który po raz pierwszy zetkn¹³ siê z jego dzie³em Totalité et Infini ju¿ w 1969
roku i g³êboko zainteresowa³ myl¹ Levinasa, o czym wiadcz¹ liczne nawi¹zania do niej w jego w³asnej refleksji filozoficznej.
Cyt. za: tam¿e, s. 211.
Jerzy Kalinowski zapisa³, i¿ pozostawali w kontakcie listownym z Kardyna³em, a Agnieszka od 1975 roku, a wiêc od momentu gdy zosta³a studentk¹ Levinasa, jedzi³a do Krakowa i odwiedza³a swego Chrzciciela”. Por. J. K a l i n o w s k i, O Karolu, s. 161.
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Trudno w tym momencie stwierdziæ, które teksty Levinasa czyta³ Karol
Wojty³a. Jak wiadomo, opublikowane w 1969 roku dzie³o Wojty³y Osoba i czyn
powstawa³o pod koniec lat szeædziesi¹tych, kiedy, jak to wynika z powy¿szych
analiz, nie zna³ on jeszcze prac Levinasa38. Jest to tym bardziej prawdopodobne, i¿ sam Levinas by³ w tym czasie nawet we Francji ma³o znanym autorem.
Ponadto pierwsze wydanie dzie³a Osoba i czyn nie zawiera³o przypisów. Zosta³y one przygotowane do wydania drugiego z 1985 roku, którego redakcj¹
zajmowa³ siê Andrzej Pó³tawski. Tutaj pojawi³y siê te¿ dwa przypisy odnosz¹ce siê do Levinasa. Pierwszy z nich by³ zwi¹zany z analizami dotycz¹cymi istoty prze¿ycia, drugi z problemem czasowoci. Przywo³ane zosta³y nawet konkretne fragmenty Totalité et Infini na podstawie wydania czwartego z 1971
roku39. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e Karol Wojty³a wnikliwie studiowa³ dzie³o Levinasa, szukaj¹c w nim odniesieñ do w³asnych koncepcji. Pojawienie siê
nazwiska Levinasa w drugim wydaniu ksi¹¿ki Osoba i czyn wiadczyæ mo¿e
o tym, ¿e takie odniesienia znajdowa³.
Kiedy Karol Wojty³a spotka³ siê z myl¹ Levinasa, by³o ju¿ ukoñczone
i opublikowane jego dzie³o Osoba i czyn. W zamyle autora nie by³o ono jednak jego ostatnim s³owem jako filozofa. Co wiêcej, jak pisze Andrzej Szostek,
ju¿ w czasie pisania tej ksi¹¿ki, a tym bardziej w trakcie dyskusji nad ni¹, dojrzewa³a idea gruntowniejszej analizy dowiadczenia moralnoci, podjêtej w nawi¹zaniu do «Osoby i czynu» i prowadzonej niejako na jej wzór. Tak oto zrodzi³a
siê myl napisania studium, którego roboczy tytu³ brzmia³ «Cz³owiek w polu
odpowiedzialnoci»40. Praca ta mia³a mieæ dwóch autorów: Kardyna³a Wojty³ê
oraz jego ucznia i wspó³pracownika Tadeusza Stycznia. Jej ukoñczenie zaplanowano wstêpnie na 1974 rok. Powsta³a robocza wersja autorstwa Wojty³y,
któr¹ latem 1972 roku przes³a³ Styczniowi, okrelaj¹c j¹ doæ skromnie jako
konspekt. Czêæ ta stanowi³a, wed³ug s³ów samego Kardyna³a, pierwszy rzut
i pierwsz¹ próbê uporz¹dkowania myli oraz podstawê do dyskusji41. Wybór
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ sprawi³, i¿ do powstania planowanego
wspólnego studium ju¿ nie dosz³o. Mo¿na zasadnie zapytaæ, czy na dalszy ci¹g
prac mia³aby wp³yw lektura tekstów prac Levinasa, skoro jego nazwisko poja-

Pierwsze wydanie dzie³a Osoba i czyn ukaza³o siê w roku 1969, ale zwa¿ywszy d³ugoæ
ówczesnego cyklu wydawniczego praca zosta³a ukoñczona zapewne wiele wczeniej.
39
Por. K. W o j t y ³ a, Osoba i czyn, Kraków 1982, wyd. 2, s. 59, przypis 19; s. 121, przypis 35.
40
A. S z o s t e k, Wprowadzenie, w: K. W o j t y ³ a, Cz³owiek w polu odpowiedzialnoci,
Rzym-Lublin 1991, s. 12.
41
Karol Wojty³a w licie do Tadeusza Stycznia z dnia 17 lipca 1972 roku. Cyt. za: tam¿e,
s. 12-13.
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wi³o siê w przypisach drugiego wydania Osoby i czynu. Byæ mo¿e odpowied
znajduje siê w zapiskach i notatkach, jakie pozostawi³ Jan Pawe³ II.
wiadectwem uznania, jakim Wojty³a, a póniej Jan Pawe³ II darzy³ myl
filozoficzn¹ Levinasa, jest powo³ywanie siê na ni¹ przez Ojca wiêtego w jego
dwóch ksi¹¿kach-wywiadach: w pierwszej, z 1994 roku, zatytu³owanej Przekroczyæ próg nadziei, i w ostatniej, z 2005 roku, nosz¹cej tytu³ Pamiêæ i to¿samoæ. W Przekroczyæ próg nadziei Papie¿ przywo³uje myl Levinasa w dwóch
kontekstach. Po raz pierwszy, gdy mówi o potrzebie tak zwanych „dowodów
na istnienie Boga we wspó³czesnym wiecie. W rozdziale 5 zatytu³owanym
«Dowody na istnienie Boga» jeszcze aktualne?” czytamy: Wspó³czesna hermeneutyka, obecna na przyk³ad w dzie³ach Paula Ricoeura czy w inny sposób
u Emmanuela Lévinasa, ukazuje nam z nowego punktu widzenia prawdê
o wiecie i cz³owieku. O ile od tego pe³niejszego zrozumienia pozytywizm nas
oddala, a w pewnym sensie ca³kowicie nas odcina, o tyle hermeneutyka dr¹¿¹ca znaczenie jêzyka symbolicznego pozwala nam tê pe³niê z powrotem odnaleæ, a nawet w pewien sposób j¹ pog³êbiæ. Mówi¹c to, oczywicie nie chcemy
negowaæ zdolnoci rozumu do tworzenia prawdziwych pojêæ o Bogu i o prawdach wiary. Dlatego tak wa¿na dla wspó³czesnej myli jest filozofia religii [...]
S t a j e m y s i ê  w i a d k a m i z n a m i e n n e g o p o w ro t u d o m e t a f i z y k i (filozofia bytu) p o p r z e z i n t e g r a l n ¹ a n t ro p o l o g i ê. Nie mo¿na pomyleæ
cz³owieka bez tego odniesienia do Boga, które jest dla niego konstytutywne. w.
Tomasz wyra¿a³ to w jêzyku f i l o z o f i i i s t n i e n i a jako a c t u s e s s e n d i. Filozofia religii wyra¿a to w kategoriach a n t ro p o l o g i c z n e g o d o  w i a d c z e n i a. W to dowiadczenie ogromnie wiele wnieli f i l o z o f o w i e d i a l o g u, tacy
jak Martin Buber czy w³anie wspomniany Lévinas. Tu ju¿ jestemy bardzo bliscy w. Tomasza, z tym ¿e droga prowadzi nie tyle przez byt i istnienie, ile przez
osoby oraz spotkanie osób: «ja» i «ty». To j e s t p o d s t a w o w y w y m i a r
b y t o w a n i a c z ³ o w i e k a , k t ó re z a w s z e j e s t w s p ó ³ b y t o w a n i e m42.
Po raz drugi Papie¿ odwo³uje siê do Levinasa w kontekcie wartoci ¿ycia
ludzkiego. W rozdziale 31 zatytu³owanym W obronie ka¿dego ¿ycia czytamy: A je¿eli chodzi o wspó³czesnych mylicieli, nie mogê powstrzymaæ siê od
wymienienia przynajmniej jednego nazwiska. Jest to Emmanuel Lévinas, reprezentant szczególnego kierunku we wspó³czesnym personalizmie oraz filozofii
dialogu. Podobnie jak Martin Buber i Franz Rosenzweig, wyra¿a on tradycjê
personalistyczn¹ Starego Testamentu, gdzie tak bardzo silnie uwydatnia siê stosunek miêdzy ludzkim «ja» a Boskim, absolutnie suwerennym «Ty».
Bóg, który jest najwy¿szym prawodawc¹, wypowiedzia³ na Synaju z ca³¹
moc¹ to przykazanie: «Nie zabijaj!», jako jeden z imperatywów moralnych
42

J a n P a w e ³ II, Przekroczyæ próg nadziei, s. 45-46.
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o charakterze absolutnym. Lévinas, który podobnie jak jego wspó³wyznawcy,
g³êboko prze¿y³ dramat Holocaustu, daje temu wielkiemu przykazaniu Dekalogu
szczególny wyraz. Oto osoba objawia siê dla niego poprzez oblicze. F i l o z o f i a
o b l i c z a to tak¿e dziedzictwo Starego Testamentu, psalmów i ksi¹g proroków,
gdzie tyle razy jest mowa o «szukaniu Boskiego oblicza» (por. np. Ps 27[26], 8).
Z kolei za oblicze, jako twarz ludzka, przemawia poprzez ka¿dego skrzywdzonego cz³owieka, przemawia w³anie s³owami: «Nie zabijesz mnie!». L u d z k a
t w a r z i p r z y k a z a n i e: «N i e z a b i ja j», s k o j a r z y ³ y s i ê L e v i n a s o w i
w sposób genialny, staj¹c siê równoczenie wiadectwem n aszej
epoki , w której zabijanie cz³owieka jest tak ³atwo dekretowane tak¿e przez
ró¿ne parlamenty, i to parlamenty demokratycznie wybrane43.
W ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoæ nazwisko Levinasa pojawia siê w kontekcie filozofii moralnoci. W rozdziale 7 zatytu³owanym O w³aciwe u¿ywanie wolnoci czytamy: Na podstawie póniejszych lektur, a tak¿e prac, jakie
prowadzi³em na seminarium etyki w Lublinie, mog³em siê przekonaæ, jak bardzo ta tematyka odzywa siê u ró¿nych mylicieli wspó³czesnych: u Maxa Schelera i innych fenomenologów, u Jeana Paula Sartrea czy te¿ Emmanuela Levinasa i Paula Ricoeura, ale tak¿e u W³adimira So³owjowa, nie mówi¹c ju¿
o Fiodorze Dostojewskim. Poprzez te analizy rzeczywistoci antropologicznej
przeziera na ró¿ne sposoby ludzka potrzeba odkupienia i potwierdza siê koniecznoæ Odkupiciela dla zbawienia cz³owieka44.
W dwóch ksi¹¿kach o innym, bardziej refleksyjnym charakterze: Dar i tajemnica oraz Wstañcie, chodmy!, Jan Pawe³ II nie wymienia nazwiska Levinasa, ale w obu przywo³uje spotkania w Castel Gandolfo. Czyni to najpierw
w swej ksi¹¿ce o kap³añstwie Dar i tajemnica, pisz¹c o koniecznoci pog³êbiania wiedzy i dialogu kap³ana z myl¹ wspó³czesn¹ oraz o znaczeniu personalizmu dla kap³ana i duszpasterza45, a nastêpnie w ksi¹¿ce Wstañcie, chodmy!
w kontekcie obowi¹zków biskupa w zakresie troski o rozwój nauki46. Przywo³uj¹c niejako has³owo spotkania w Castel Gandolfo, Papie¿ przywo³uje tym
samym osoby ich uczestników, a wiêc tak¿e  choæ tylko porednio  Emmanuela Levinasa.
W dokumentach papieskich nazwisko Levinasa pojawia siê tylko raz 
choæ trzeba zaznaczyæ, ¿e tego rodzaju odniesienia do konkretnych postaci,
zw³aszcza wspó³czesnych, w przypadku oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej ma miejsce niezwykle rzadko. W przemówieniu do przedstawicieli
43
44
45
46

Tam¿e, s. 155-156.
T e n ¿ e, Pamiêæ i to¿samoæ, s. 46.
Por. T e n ¿ e, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 90-91.
Por. T e n ¿ e, Wstañcie, chodmy!, Kraków 2004, s. 72-73.
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organizacji ¿ydowskich Stanów Zjednoczonych podczas spotkania, które mia³o miejsce 11 wrzenia 1987 roku w Miami, Jan Pawe³ II wskazuj¹c na potrzebê dialogu pomiêdzy chrzecijanami a ¿ydami, wymienia miêdzy innymi Emmanuela Levinasa jako tego, który taki dialog ju¿ urzeczywistnia47.
Podsumowuj¹c wszystkie przywo³ania myli Levinasa przez Papie¿a, mo¿na stwierdziæ, i¿ Jan Pawe³ II niezwykle wysoko ceni³ jego filozofiê. Najbardziej
wyrazistym dowodem uznania jest wskazanie na ten typ mylenia  personalizm
wyrastaj¹cy z korzeni biblijnych  jako na drogê dla wspó³czesnego cz³owieka
i jako obronê przed najstraszniejszymi zagro¿eniami prze³omu wieków.

III. Wspólna troska. O potrzebie studiów nad myl¹ Levinasa i Wojty³y
Emmanuel Levinas spotka³ siê z myl¹ filozoficzn¹ Karola Wojty³y
w momencie, kiedy by³ mylicielem w pe³ni dojrza³ym, a zatem wtedy, gdy
ju¿ zosta³o ukoñczone i opublikowane w 1974 roku drugie z jego podstawowych dzie³ zatytu³owane Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹48. Publikacje z nastêpnych lat by³y rodzajem rozwiniêæ i dopowiedzeñ i nie przynios³y ju¿ ¿adnych prze³omowych czy znacz¹cych zmian w jego filozofii, jak to mia³o miejsce wczeniej, gdy kolejne prace wyznacza³y nowy etap w rozwoju jego
myli49. Karol Wojty³a spotka³ siê z myl¹ filozoficzn¹ Emmanuela Levinasa
w momencie, gdy by³o ju¿ opublikowane jego dzie³o Osoba i czyn. Jednoczenie zdawa³ on sobie sprawê z tego, ¿e domaga siê ono dalszego rozwiniêcia
i pog³êbienia. Pierwszym tego owocem by³ konspekt Cz³owiek w polu odpowiedzialnoci, przekazany latem 1972 roku Tadeuszowi Styczniowi. Nastêpnie
ukazywa³y siê pojedyncze artyku³y, publikowane przede wszystkim w Analecta Husserliana”, ostatni w roku 198150 (choæ za graniczn¹ datê zakoñczenia
badañ w dziedzinie filozofii nale¿a³oby uznaæ rok wyboru na Stolicê Piotrow¹,
a wiêc 1978). Trudno w tym momencie stwierdziæ, na ile zasadne by³oby szukanie ladów wzajemnej recepcji myli obu filozofów. Przytoczone wydarzenia, historia ich spotkañ wskazuj¹ na ich wzajemny szacunek.
47
Por. Discorso di Giovanni Paolo II ai rappresentanti delle organizzazioni ebraiche, Miami,
11 IX 1987. Por. www.vatican.va.
48
Dzie³o to powstawa³o na przestrzeni kilku lat. Sk³adaj¹ siê na nie teksty publikowane od
jesieni 1968 do stycznia 1972 roku. Pierwsze wydanie zredagowanej ca³oci ukaza³o siê w roku
1974: E. L e v i n a s, Autrement qu’ être ou au-delà de l’essence, La Haye 1974; wydanie polskie:
Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000.
49
Por. M. J ê d r a s z e w s k i, Wobec innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Poznañ 1990.
50
K. W o j t y ³ a, The Degrees of Being from the Point of View of the Phenomenology of
Action, w: „Analecta Husserliana” 11 (1981), s. 125-130.
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Natomiast wzajemne zainteresowanie i podziw dla ich twórczoci filozoficznej dowodz¹, i¿ przedsiêwziêciem jak najbardziej uzasadnionym by³oby
podjêcie wnikliwych studiów porównawczych myli obu filozofów: Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y, a byæ mo¿e tak¿e ewentualnych ladów filozofii Levinasa w nauczaniu Jana Paw³a II. Ci¹gle jeszcze ¿yje wielu wiadków
ich ¿ycia i pracy. Jak pokaza³a wy¿ej przeprowadzona próba wstêpnej rekonstrukcji historii ich spotkañ zarówno w wymiarze osobistym, jak i intelektualnym, pamiêæ wspó³pracowników, uczniów, przyjació³ mo¿e byæ nieocenionym
ród³em wiedzy pomocnej dla prowadzenia dalszych rzetelnych badañ. Zachowa³o siê te¿ zapewne wiele dot¹d nieopublikowanych zapisków, domagaj¹cych
siê opracowania i uwzglêdnienia.
Z pobie¿nego przegl¹du publikacji wynika, ¿e nazwiska Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y pojawiaj¹ siê obok siebie niezwykle rzadko. Przyk³adem
takiego braku (chodzi tu o stwierdzenie faktu, a nie krytykê) mo¿e byæ ksi¹¿ka Levinas i inni51. Jest to zbiór studiów powiêconych intelektualnym spotkaniom Levinasa z myl¹ wielu filozofów europejskich od Kartezjusza po
Mariona, zarówno pod k¹tem inspiracji, jakie w ich myli znajdowa³ (czêæ
pierwsza: Inspiracje), jak i analizy porównawczej (czêæ druga: Ró¿nice i podobieñstwa). Artyku³u powiêconego Levinasowi i Wojtyle w tym zbiorze jednak nie znajdziemy. Wydaje siê, i¿ po raz pierwszy ich nazwiska pojawi³y siê
obok siebie w ksi¹¿ce ksiêdza Marka Jêdraszewskiego Filozofia i modlitwa52,
której pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1986 roku. Ksi¹¿ka ta stanowi zbiór
esejów powiêconych osobom i myli czternastu europejskich filozofów nowo¿ytnych i wspó³czesnych w kontekcie tytu³owego zagadnienia: bycia jednoczenie mylicielem i cz³owiekiem modlitwy, czyli bycia filozofem, który swój
namys³ powiêca tak¿e spotkaniu cz³owieka z Bogiem lub przynajmniej jest on
na to spotkanie otwarty lub urzeczywistnia je w swoim ¿yciu. Dwa ostatnie
eseje przedstawiaj¹ kolejno sylwetki Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y.
Ich nazwiska tak¿e dos³ownie znajduj¹ siê zatem obok siebie53. Mimo i¿ nie
mamy w tym przypadku do czynienia ze studium porównawczym koncepcji
filozoficznych, to jednak umieszczenie ich w jednym, wspólnym kontekcie
nale¿y potraktowaæ za pewien swoisty przyczynek do takiego studium  przyczynek wskazuj¹cy na wspólny rys charakterystyczny dla mylenia obu autorów. Za pewien bardziej wyrany krok id¹cy w kierunku porównawczego studium koncepcji filozoficznych Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y mo¿na
Lévinas i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiñski, Warszawa 2002.
M. J ê d r a s z e w s k i, Filozofia i modlitwa, Poznañ 1986.
53
S¹ to eseje: Bo¿e Abrahama. Emmanuel Lévinas (ur. 1906) i I tak jestem wpisany w Ciebie
nadziej¹. Karol Wojty³a (ur. 1920), por. tam¿e, s. 185-221.
51
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uznaæ artyku³ Marka Jêdraszewskiego, który ukaza³ siê w roku 1996 na ³amach
miesiêcznika Przegl¹d Powszechny54. Jedn¹ z tez artyku³u jest stwierdzenie,
i¿ wobec prze³omu kulturowego w Europie koñca lat 60-tych wa¿nym, polemicznym g³osem wobec tego, co nazywane jest rewolucj¹ 1968 roku, sta³y
siê w³anie dzie³a Levinasa i Wojty³y. Levinas, g³osz¹c wizjê cz³owieka wezwanego do odpowiedzialnoci za drugiego, przeciwstawia siê skrajnemu egoizmowi i filozofii u¿ywania, jak¹ g³osili g³ówni ideolodzy roku 1968. Jednoczenie taka koncepcja wolnoci budziæ mo¿e pewien niedosyt: wydaje siê, ¿e
Levinas g³osz¹c tzw. wolnoæ skoñczon¹ (la „liberté finie”), jakby nie docenia³
wolnoci cz³owieka. Zbytnio podkrelaj¹c archaicznoæ wybrania niejako nie
daje cz³owiekowi czasu na wolnoæ, na dokonanie w pe³ni wolnego (choæ, oczywicie, nie dowolnego) wyboru55. Odpowiedzi¹ na tê s³aboæ koncepcji Levinasa ma byæ, zdaniem autora artyku³u, koncepcja Karola Wojty³y z dzie³a Osoba i czyn, wed³ug której autentyczne spe³nienie siebie, czyli spe³nienie siebie
w dobru, jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy cz³owiek dziêki sumieniu staje wobec
obiektywnej prawdy o dobru, gdy, nastêpnie, s³yszy w sobie przynaglenie, by
za ni¹ pójæ  i ostatecznie za t¹ prawd¹ w sposób wolny siê opowiada. Inaczej mówi¹c, jego pos³uszeñstwo wobec prawdy o dobru stanowi o jego prawdziwej wolnoci56. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e Marek Jêdraszewski wskazuje na
pewien filozoficzny spór, jaki zarysowuje siê pomiêdzy koncepcjami wolnoci
wynikaj¹cymi z filozofii Levinasa i Wojty³y.
Jednak jest to, tak mo¿na niew¹tpliwie ju¿ teraz uprzedzaj¹co stwierdziæ,
spór w rodzinie. To, co przede wszystkim ³¹czy filozofowanie Levinasa
i Wojty³y, to budowanie etyki na wspólnym fundamencie personalistycznej wizji cz³owieka maj¹cej swe korzenie w Biblii. Stanis³aw Nagy SCJ tak wyrazi³
siê o Kardynale Wojtyle: Ksi¹dz Kardyna³ umia³ siê przyznaæ do braków, w tym
do jednego bardzo oryginalnego braku, mianowicie braku systematycznie odbywanych studiów teologicznych w okresie seminaryjnym. Odnios³em wra¿enie, ¿e bardzo to prze¿ywa³. Prze¿ywa³ jednak do jednego momentu, momentu,
który On sam traktowa³ jako swoje wielkie, dziwne spotkanie z teologi¹, a co
wi¹¿e siê cile z Jego systemem filozoficznym. Filozofiê uprawia³ bowiem po
to, ¿eby siê otworzyæ na Objawienie. I dlatego, gdy dane Mu by³o dotrzeæ do
tej innej ni¿ czysto filozoficzna wizja wiata, ale zw³aszcza wizja cz³owieka,
wtedy przysz³o jakie uspokojenie57. Natomiast sam Levinas, odpowiadaj¹c na
pytanie o problem ró¿nic pomiêdzy tradycj¹ grecko-³aciñsk¹ a judeochrzeciT e n ¿ e, Rok 1968: na rozdro¿u prawdy o cz³owieku, w: Przegl¹d Powszechny 1996,
n. 5, s. 184-195.
55
Tam¿e, s. 190.
56
Tam¿e, s. 191-192.
57
S. N a g y, Filozof otwarty na Objawienie, w: Obecnoæ, s. 176.
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jañsk¹, tak okreli³ istotê swych poszukiwañ: Wszêdzie moj¹ trosk¹ jest w³anie prze³o¿enie tego biblijnego nie-hellenizmu na terminy helleñskie58.
Wydaje siê, i¿ warto na koniec wskazaæ na pewn¹, doæ specyficzn¹ zbie¿noæ, tak zdawa³oby siê ró¿nych biografii. Obaj, i Emmanuel Levinas i Karol
Wojty³a, byli nie tylko filozofami. W przypadku Wojty³y jest to swoist¹ oczywistoci¹: by³ on przede wszystkim (o ile mo¿na takiego sformu³owania u¿yæ)
duszpasterzem. Gdy chodzi o Levinasa, tego, a dok³adniej t a k i e g o wymiaru jego zaanga¿owania siê nie dostrzega lub dostrzega zbyt rzadko. Nie by³ on
oczywicie duszpasterzem w sensie duchownego katolickiego, ale jego wyk³ady talmudyczne by³y wyk³adami z teologii ¿ydowskiej, a praca w Ecole Normale Israélite Orientale by³a tak¿e prac¹ wychowawcy. We wspomnieniach
wychowanków opinie na temat Levinasa jako wyk³adowcy s¹ podzielone: wed³ug jednych wyk³ada³ jasno i zrozumiale, ale wielu jest tak¿e ca³kiem odmiennego zdania. Natomiast wszyscy zgodnie wspominaj¹ go jako niezwykle uwa¿nego i zatroskanego o ka¿dego z powierzonych jego pieczy m³odych ludzi.
Podobne opinie, zarówno pierwsz¹  odnosz¹c¹ siê do sposobu wyk³adania, jak
i drug¹  odnosz¹c¹ siê do relacji osobistych, mo¿na tak¿e us³yszeæ od by³ych
studentów Karola Wojty³y, kiedy wspominaj¹ swego profesora i duszpasterza.
Tak wiêc mo¿na bez zbytniej chyba przesady stwierdziæ, ¿e drogi duchowe
Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y splataj¹ siê o wiele czêciej i cilej,
ni¿ to by siê mog³o w pierwszej chwili wydawaæ. I jest to niew¹tpliwie istotny
argument dla ich dalszego zg³êbiania. W tym wietle swoisty ¿art Levinasa,
który nazwa³ siebie katolickim ¿ydem, nabiera jak najbardziej powa¿nego
i g³êbokiego znaczenia.
58

E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 152.
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W stronê prehistorii Ja.
Korespondencja miêdzy Emmanuelem Levinasem a Simonem Decloux
Towards the Prehistory of I. On the Correspondence between Emmanuel Levinas and Simon Decloux

Czas zawarty miêdzy publikacj¹ Totalité et Infini (1961) a ukazaniem siê
Autrement qu’être ou ou-delà de l’essence (1974) nale¿y do najwa¿niejszych
w procesie dojrzewania filozoficznej myli Emmanuela Levinasa. W Totalité
et Infini Levinas ukaza³ najpierw kszta³towanie siê egoizmu Ja poprzez rozkoszowanie siê (la jouissance), dom i ¿ycie ekonomiczne, a nastêpnie spotkanie
owego Ja z nag¹ i bezbronn¹ twarz¹ drugiego cz³owieka, która wzbudza w nim
odpowiedzialnoæ za tego¿ Drugiego. Natomiast dzie³o Autrement qu’être ou
ou-delà de l’essence stanowi przedstawienie tego, co sam Levinas podczas
swego wyk³adu na Sorbonie w dniu 20 lutego 1976 roku okreli³ mianem prehistorii Ja (la pré-histoire du Moi)1.
Wed³ug niektórych komentatorów filozofii Levinasa do jej ewolucji, a jednoczenie do jej pog³êbienia w znacz¹cy sposób przyczyni³ siê Jacques Derrida artyku³em Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas z 1964 roku2. Jednak¿e nie on jeden. W procesie dojrzewania filozoficznych koncepcji Levinasa wa¿n¹ rolê odegra³a te¿ korespondencja miêdzy nim

Por. E. L e v i n a s, Dieu, la mort et le temps, Paris 1993, s. 205.
Por. S. P e t r o s i n o, D’un livre l’autre. Totalité et Infini – Autrement qu’être, w: Les Cahiers de la Nuit surveillée. Emmanuel Levinas, Lagrasse 1984, n. 3, s. 194-210; J. D e r r i d a, Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas, w: „Revue de Métaphysique et
de Morale” 69 (1964) s. 322-354, 425-473.
1

2
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a o. Simonem Decloux SJ3, która zawi¹za³a siê jesieni¹ 1963 roku (a zatem rok
wczeniej od ukazania siê artyku³u Derridy) i która trwa³a do grudnia 1965
roku. Korespondencja ta zosta³a mi udostêpniona przez samego o. Decloux
w koñcu lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy pod jego kierownictwem pisa³em rozprawê doktorsk¹ na temat Le relazioni intersoggettive nella
filosofia di Emmanuel Levinas na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim
w Rzymie4. Sk³adaj¹ siê na ni¹ 4 listy Levinasa do Decloux, oraz 3 bruliony
listów, jakie Decloux skierowa³ do Levinasa. Dwa listy Levinasa – z 25 padziernika 1963 roku i z 14 wrzenia 1965 roku – zosta³y napisane na maszynie, natomiast dwa inne – z 1 listopada 1964 roku oraz z 1 czerwca 1965 roku
 zosta³y napisane odrêcznie. Ze wzglêdu na doæ nieczytelny charakter pisma
Levinasa ich lektura sprawia sporo trudnoci. Jeszcze wiêksze wi¹¿¹ siê z odczytaniem listów o. Decloux. Nie s¹ to bowiem kopie orygina³ów wys³anych
do Levinasa, lecz jedynie bruliony listów, opatrzone licznymi poprawkami
i dopiskami, niekiedy te¿ skreleniami, oraz abrewiacjami. Ich odczytanie jest
w pewnych miejscach prawdziwie karko³omnym przedsiêwziêciem. Czytelnik
jest parokrotnie skazany na ustalenie wersji jedynie prawdopodobnej. Niemniej
jednak stanowi¹ one niezwykle cenne wiadectwo tego, jak Decloux zmaga³
siê ze s³owem, pragn¹c mo¿liwie precyzyjnie wyraziæ swoj¹ myl.
Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e jest to korespondencja par excellence filozoficzna i ¿e niektóre z tych listów sta³y siê ma³ymi traktatami filozoficznymi lub te¿ stanowi³y inspiracj¹ do powstania nowych tekstów. Przyzna³ to
w pewnym momencie sam Levinas, pisz¹c dnia 1 czerwca 1965 roku do Decloux: Lecz gdy chodzi o [moj¹] odpowied [na list Ojca], spotka³o mnie szczególne zdarzenie. Najpierw liczy³a ona dwie strony, na których podj¹³em kilka
punktów. Tekst powiêkszy³ siê dwukrotnie. Od tego czasu zwielokrotni³ siê,
przekraczaj¹c wymiary listu, zbli¿aj¹c siê do wymiarów artyku³u, nad którym
teraz rzeczywicie pracujê. Bêdzie on powiêcony problemowi, który Ojciec
podniós³ po lekturze tak bogatego studium Derridy5. Tym artyku³em by³ opuO. Simon Decloux SJ, ur. 30 listopada 1930 roku, ukoñczy³ studia w 1963 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim, broni¹c tezy doktorskiej nt. Temps, Dieu, liberté dans les commentaires aristoteliciens de st. Thomas d’Aquin. Essai sur la pensée grecque e la pensée chrétienne; profesor filozofii na Wydziale Filozofii i Teologii Towarzystwa Jezusowego w Eegenhoven
(1963-1967), nastêpnie na Wydziale Filozofii w Namur (1967-1975) oraz na Wydziale Filozofii
Uniwersytetu Gregoriañskiego w Rzymie (1975-1995). Od 1995 roku profesor Wydzia³u Filozofii
na Uniwersytecie w Kimwenza (Kongo).
4
M. J ê d r a s z e w s k i, Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Emmanuel Levinas,
Romae 1980.
5
Mais il m’est arrivé une singulière aventure avec la réponse. Elle a d’abord été de deux
pages, où j’ai repris quelques points. Le texte doubla. Il s’est multiplié depuis lors, dépassant les
dimensions d’une lettre, s’approchant de celles d’un article sur lequel effectivement je travaille
3
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blikowany w 1965 roku na ³amach Esprit tekst zatytu³owany Enigme et
phénomène6.
Omawiana tu korespondencja rozpoczê³a siê wczesn¹ jesieni¹ 1963 roku,
kiedy to o. Simon Decloux, pracuj¹c wówczas na Wydziale Filozofii i Teologii
Towarzystwa Jezusowego w Eegenhoven niedaleko Louvain, wyg³osi³ wyk³ad
podczas inauguracji roku akademickiego 1963-1964. Jako temat wyk³adu wybra³ on pewne zagadnienia i refleksje, które wzbudzi³o w nim opublikowane
dwa lata wczeniej dzie³o Levinasa Totalité et Infini. Tekst tego wyk³adu zosta³ nastêpnie poszerzony przez Decloux i jeszcze przed jego publikacj¹ w postaci artyku³u na ³amach „Nouvelle Revue Théologique” wys³any Levinasowi7.
Levinas odpowiedzia³ mu listem z dnia 25 padziernika 1963 roku.
W tym i w nastêpnych listach poruszano, niekiedy doæ obszernie, tak
wa¿ne dla filozofii Levinasa zagadnienia, jak problematyka Boga, sposób wyra¿ania Jego transcendencji (rola jêzyka), koncepcja trzeciego (le tiers) rozumianego i jako ludzkoæ i jako Onoæ (l’Illéité), pojêcia Enigmy, diachronii,
eschatologii oraz niektóre ró¿nice zachodz¹ce miêdzy judaizmem a chrzecijañstwem w odniesieniu do koncepcji osoby ludzkiej i jej zanurzenia w czasie.
Zagadnienia te, jak równie¿ zwi¹zane z nimi tak charakterystyczne dla filozofii Levinasa pojêcia, pojawia³y siê niejako równolegle w jego artyku³ach, które
ukaza³y siê ju¿ po publikacji Totalité et Infini a przed Autrement qu’être ou audelà de l’essence i które naznaczy³y ju¿ w pe³ni dojrza³¹ jego filozofiê. Tymi
artyku³ami by³y: La trace de l’autre (1963), La signification et le sens (1964),
Intentionalité et sensation (1965), Enigme et phénomène (1965) oraz Franz
Rosenzweig: une pensée juive moderne (1965)8.
Z korespondencji z o. Decloux wynika, ¿e Levinas by³ w pe³ni wiadom
pewnych niedoskona³oci Totalité et Infini, zw³aszcza dotycz¹cych jêzyka, jakim

maintenant. Il se trouverà consacré un problème que vous avez soulevé après la lecture de l’étude
si riche de Derrida (E. Levinas, List do S. Decloux z 1 czerwca 1965 roku).
6
E. L e v i n a s, Enigme et phénomène, w: „Esprit” 33 (1965) n. 6, s. 1128-1142; to¿ w:
T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1974, wyd. 3, s. 145-163.
7
S. D e c l o u x, Existence de Dieu et rencontre d’Autrui, w: „Nouvelle Revue Théologique”
86 (1964), s. 706-724.
8
E. Levinas, La Trace de l’Autre, w: „Tijdschrift voor Filozofie”, 25 (1963), s. 605-623; to¿
w: T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1974, s. 187-202;
T e n ¿ e, La signification et le sens, w: „Revue de Métaphysique et de Morale”, 69 (1964), s. 125156; to¿ w: T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1974, s. 145-163;
T e n ¿ e, Intentionalité et sensation, w: „Revue Internationale de Philosophie”, 19 (1965), s. 3454; to¿ w: T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1974, s. 145-163;
T e n ¿ e, Franz Rosenzweig: une pensée juive moderne, w: „Revue de Théologie et de Philosophie”, 98 (1965), s. 208-221.
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siê pos³ugiwa³ pragn¹c wyraziæ Transcendencjê. Przyjmuj¹c  choæ tylko czêciowo  krytyczne uwagi ze strony Decloux i Derridy odnonie do pewnych koncepcji przedstawionych w tym dziele, Levinas pisa³ w licie z 1 czerwca 1965
roku, ¿e jego aktualne wysi³ki id¹ w kierunku przezwyciê¿enia jêzyka ontologicznego. Krytyczne zadanie Derridy  wyznawa³  by³o z pewnoci¹ u³atwione
miêdzy innymi przez jêzyk «Totalité et Infini», nieostro¿nie ontologiczny (i który
by³ taki g³ównie z obawy, by nie wydawa³ siê psychologicznym). Trzeba by³o jakiego innego jêzyka, aby wypowiedzieæ to, co jest «poza byciem» [l’au-delà de
l’être] lub Jednego [l’Un], absolutn¹ jednostkowoæ, która nie jest najwy¿szym
stopniem bytu9. Warto zaznaczyæ, ¿e niemal identycznych sformu³owañ u¿y³
Levinas równie¿ póniej – i to dwukrotnie. Po raz pierwszy mia³o to miejsce
podczas kolokwium zwi¹zanym z nadaniem mu tytu³u doktora honoris causa na
Uniwersytecie w Lejdzie w 1975 roku, kiedy to stwierdzi³: Stosowany w «Totalité et Inifini» jêzyk ontologiczny nie jest bynajmniej jêzykiem ostatecznym.
W «Totalité et Inifini jêzyk» jest ontologiczny, poniewa¿ przede wszystkim nie
chce byæ psychologiczny. Ale w rzeczywistoci jest to ju¿ poszukiwanie tego, co
nazywam «przekraczaniem bycia» [au-delà de l’être], rozdarciem tej równoci ze
sob¹, jak¹ zawsze jest byt – Sein – nawet je¿eli próbujemy oddzieliæ go od teraniejszoci10. Natomiast po raz drugi Levinas wróci³ do tego zagadnienia w „Sygnaturze wieñcz¹cej drugie wydanie jego Trudnej wolnoci, pisz¹c na temat
dalszej ewolucji swojej myli: Jêzyk ontologiczny, jakim pos³uguje siê jeszcze
«Totalité et Inifini», aby wykluczyæ czysto psychologiczne znaczenie proponowanych analiz, jest odt¹d [to znaczy w Autrement qu’être ou au-delà de l’essence –
dop.: MJ] zbêdny. A same analizy odsy³aj¹ nie do d o  w i a d c z e n i a, w którym
podmiot zawsze tematyzuje to, z czym staje na równi, ale do t r a n s c e n d e n c j i,
w której odpowiada on temu, co nie jest miar¹ jego intencji11.
9
La tâche critique de Derrida fut certes, entre autres, facilitée par le langage imprudemment
ontologique de Totalité et Infini (et qui le fut surtout par crainte de paraître psychologique). Il en
fallait un autre pour dire l’au-delà de l’être ou l’Un, singularité absolue qui n’est pas un superlatif
de l’être (E. Levinas, List do S. Decloux z 1 czerwca 1965 roku).
10
E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 148149; w oryginale wypowied ta brzmi nastêpuj¹co: Le langage ontologique qui est employé dans
Totalité et Inifini n’est pas du tout un langage définitif. Dans Totalité et Inifini le langage est ontologique, parce qu’il veut surtout ne pas être psychologique. Mais en réalité c’est déjà une recherce
de ce que j’appelle «l’au-delà de l’être», le déchirement de cette égalité à soi qui est toujours
l’être – le Sein – quelles que soient les tentatives de le séparer du présent (E. L e v i n a s, De Dieu
qui vient à l’idée, Paris 1982, s. 133).
11
T e n ¿ e, Trudna wolnoæ, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 319; w oryginale tekst ten ma
nastêpuj¹c¹ postaæ: Le langage ontologique dont use encore Totalité et Inifini pour exlure la signification purement psychologique des analyses proposées – est désormais évité. Et les analyses, elles-mêmes, renvoient non pas à l’expérience où toujours un sujet thématise ce qu’il égale, mais
à la transcendance où il répond de ce que ses intentions n’ont pas mesuré (E. L e v i n a s, Difficile
liberté, Paris 1976, s. 379).
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Levinas kilkakrotnie da³ równie¿ wyraz swemu zatroskaniu, aby jego refleksja pozosta³a do koñca refleksj¹ filozoficzn¹, mimo istnienia oczywistych
inspiracji religijnych. Nie chcia³ te¿, by ewentualne dyskusje zwi¹zane z jego
dzie³ami filozoficznymi przenios³y siê na p³aszczyznê teologiczn¹, prowadz¹c
do w pe³ni zrozumia³ych rozbie¿noci miêdzy religijn¹ wizj¹ Boga, która znajdowa³a siê u róde³ jego filozofii, a wizj¹ chrzecijañsk¹. W ten w³anie sposób ustosunkowa³ siê do koñcowych fragmentów artyku³u o. Decloux – do jego
„Réflexions critiques  w których do g³osu doszed³ filozof chrzecijañski12.
Dlatego te¿ dnia 25 padziernika 1963 roku Levinas pisa³ w licie do Decloux:
Odnonie do tego, co znajduje siê w czêci krytycznej, ona rzeczywicie wskazuje na odmienn¹ drogê, i z zainteresowaniem bêdê czyta³ te analizy, które ona
zapowiada. Nie mo¿na jednak [dopuciæ], by te rozbie¿noci  a wyk³ad Ojca
pozostaje cile filozoficzny a¿ do tej koñcowej czêci  mia³y charakter teologiczny. Oczywicie, nie mogê zaprzeczyæ [istnieniu] pre-filozoficznych róde³,
które mnie karmi³y. Lecz zale¿y mi na filozoficznym charakterze ksi¹¿ki, poprzez
której tak dobre odczytanie sprawi³ mi Ojciec wielki zaszczyt. I nigdy nie pos³ugujê siê ¿adnym wersetem ani te¿ religijnym odniesieniem, by co uzasadniæ13. I, ju¿ przy koñcu listu, dorzuci³ jeszcze: Mylê, ¿e jest rzecz¹ niezmiernie
wa¿n¹, by z wielk¹ ostro¿noci¹ wprowadzaæ do filozofii (niech Bóg mi wybaczy, ¿e mówiê w ten sposób!) to, co boskie, i ¿e nie mo¿na zbyt szybko zakryæ
Jego niewidzialnej Obecnoci metaforami, które ca³y swój sens znajduj¹
w duszy religijnej, lecz które powinny byæ ostro¿nie przeniesione do filozoficznego dyskursu14.
Do tego zagadnienia wróci³ Levinas w licie z 1 czerwca 1965 roku, wskazuj¹c w nim tak¿e na nie-religijne ród³a inspiruj¹ce jego filozofiê. Tym samym te¿ odrzuca³ zarzuty Derridy, oskar¿aj¹ce go o anty-hellenizm i o wzywanie do szczególnego ojcobójstwa – do zabicia greckiego ojca naszej zachod12
Le philosophe chrétien, à notre avis, se distinguera cependant de l’auteur de Totalité et Infini. Nous voudrions brièvement l’indiquer ici (S. Decloux, Existence de Dieu et rencontre d’Autrui, s. 721).
13
Pour ce qui est de la partie critique, elle indique en effet une voie divergente et je lirai avec
intérêt les analyses qu’elle annonce. Il ne faut pas toutefois que les divergences – et votre exposé
demeure rigoreusement philosophique jusqu’à cette partie finale – soient théologiques. Je ne peux
certes contester les sources pré-philosophiques qui m’ont nourri. Mais je tiens au caractère philosophique du livre que m’avez fait le grand honneur de lire si bien – et jamais je n’use d’un verset
ni d’une référence religieuse pour prouver (E. Levinas, List do S. Decloux z 25 padiernika 1963
roku).
14
Je pense, qu’il est extrêmement important d’introduire le divin en philosophie avec beaucoup de prudence (que Dieu me pardonne de parler ainsi!) et de ne pas trop vite recouvrir son invisible Présence de métaphores qui ont tout leur sens dans l’âme religieuse, mais qui doivent être
précautionnesement transposées dans le discours philosophique (Tam¿e).
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niej kultury15. Ustosunkowywa³ siê jednoczenie do nastêpuj¹cego pytania, jakie postawi³ mu Decloux w licie z dnia 11 marca 1965 roku: Czy «grecki»
wymiar refleksji filozoficznej, który otwiera nas na to, co powszechne, i który
je nam odkrywa, wczeniejszy od wszelkiego jednostkowego wy³onienia siê, nie
zosta³ zbyt szybko os¹dzony i potêpiony w opozycji, któr¹ ustanawia Pan miêdzy tym, co «nieskoñczone», a «totalnoci¹»?16 Levinas odpowiedzia³ wtedy:
Nie jestem tak zarozumia³y, by wierzyæ, ¿e ca³e moje usi³owanie jest wyrazem
judaizmu. Ono równie¿ zbyt zale¿y od Platona i Plotyna, by uwa¿aæ siê 
w sposób mieszny – jako anty-helleñskie. Polega ono na poszukiwaniu w tym,
co jednostkowe, ród³a dla sensu i dla prawdy (to, co byæ mo¿e, sprowadza filozofiê do rangi s³u¿ebnej). […] Ojciec siê zastanawia, czy zbyt pospiesznie nie
wyrazi³em nieufnoci wobec pewnego greckiego wymiaru «filozofii». Równie¿
taki artyku³ Derridy nie powinien sprawiæ, by siê sz³o zbyt szybko! Pewna reductio ad irreligionem nie jest z pewnoci¹ reductio ad absurdum. Lecz ta druga zawsze ka¿e mi siê zastanawiaæ17. Refleksja Levinasa pragnie zatem za
wszelk¹ cenê pozostaæ refleksj¹ cile filozoficzn¹, a zatem zachowaæ w sobie
ducha helleñskiego. Dlatego pisze on o reductio ad irreligionem jako pewnym
zabiegu metodologicznym, dziêki któremu odgradza siê od refleksji typowej
dla teologii. Tym bardziej wiêc nie zgadza siê z krytycznymi uwagami Derridy, który oskar¿aj¹c go o anty-hellenizm sam zbli¿y³ siê do granicy absurdu.
Wa¿ne miejsce w korespondencji miêdzy Levinasem a Decloux zajê³o równie¿ zagadnienie rozumienia Enigmy i czasu, w którym ona siê ukazuje. Decloux, nawi¹zuj¹c do artyku³u Levinasa Enigme et phénomène, w licie pisanym
w lipcu 1965 roku zapytywa³, czy w³anie Teraniejszoæ nie mo¿e byæ czasem Enigmy. Jeli zamieszkuje mnie i «jest» dla mnie niepamiêtnoæ nieskoñczonego ladu, to czy nie od pewnej g³êbokoci, gdzie pulsuje teraniejszoæ
Derrida pisa³: C’est donc à deuxième parricide que nous exhorte Levinas. Il faut tuer le père
grec qui nous tient encore sous sa loi, ce à quoi un Grec – Platon – n’a jamais pu sincèrement se
résoudre, le différent en un meurtre hallucinatoire (J. D e r r i d a, Violence et métaphysique. Essai
sur la pensée d’Emmanuel Levinas, s. 132-133).
16
La dimension «grecque» de la réflexion philosophique, celle qui nous ouvre à l’universel et
nous le découvre, «antérriere» déjà à tout surgissement singulier, n’-a-t-elle pa été trop vite jugée
et comdamnée dans l’opposition que vous instituez entre l’«infini» et la «totalité»? (S. Decloux,
List do E. Levinasa z 11 marca 1965 roku).
17
Toute ma tentative que je n’ai pas la présomption de croire expression du judaïsme et qui
tient aussi trop à Platon et à Plotin pour se prétendre ridiculement anti-hellénique – consiste
à chercher au sens et à la vérité une source dans le singulier (ce qui ramène peut-être la philosophie à une condition auxiliaire). (...) Vous vous demandez si je n’ai pas exprimé trop vite une
méfiance à l’égard d’une certaine dimension grecque de la «philosophie». Le tel article de Derrida ne doit pas non plus faire aller trop vite! Une reductio ad irreligionem n’est certes pas une reductio ad absurdum. Mais celle-là me fait toujours réflechir! (E. Levinas, List do S. Decloux
z 1 czerwca 1965 roku).
15
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mego ¿ycia? I jeli ofiara jest prze¿ywana jako poza-mierci¹, to czy¿ ¿ycie, na
które otwiera etyka i które przekracza «historiê», nie jest najbardziej radykaln¹ immanencj¹ teraniejszoci?18 Na te pytania Levinas odpowiedzia³ w licie
pisanym dnia 14 wrzenia 1965 roku, stwierdzaj¹c miêdzy innymi: Enigma nie
staje siê przedmiotem mojej analizy, poniewa¿ by³aby bardziej tajemnicza
i bardziej poci¹gaj¹ca ni¿ byt ods³oniêty w fenomenie; i trzeba by odt¹d szukaæ dla niej wymiaru, by j¹ umiejscowiæ. To w³anie dlatego, ¿e byt ods³oniêty
jest sam¹ obecnoci¹, i ¿e obecnoæ jest miejscem wszelkiej wspó³czesnoci,
wszelkiej struktury, wszelkiego porz¹dku, i ¿e wszelki synchronizm, wszelka
struktura i wszelki porz¹dek s¹ sam¹ immanencj¹, w poszukiwaniu Transcendentnego trzeba by³o porzuciæ czas teraniejszy i sformu³owaæ pojêcie enigmy
jako modalnoci transcendencji, modalnoci zdolnej do uchronienia jej nawet
przed immanencj¹ tangencjaln¹. Transcendencja powinna wstrz¹sn¹æ porz¹dkiem tak, by wstrz¹s nie ujawni³ siê w porz¹dku, by weñ nie wszed³, by nie by³
nawet przedstawiony. Byæ przedstawionym znaczy to ju¿ wejæ w porz¹dek19.
Simon Decloux odpowiedzia³ listem pisanym w grudniu 1965 roku. Poniewa¿ w miêdzyczasie ukaza³ siê artyku³ Levinasa na temat Rosenzweiga, Decloux nawi¹zywa³ równie¿ do niego. Z wielkim zainteresowaniem ledzi³em tak¿e Pañsk¹ refleksjê o trzech «ekstazach» czasu. I wydaje mi siê, ¿e Pan definiuje, mówi¹c wraz z Rosenzweigiem o Objawieniu jako usytuowanym w chwili
teraniejszej, sens kwestii, któr¹ postawi³ Panu mój ostatni list odnonie do
czasu teraniejszego Enigmy20.
Czy Levinas zgodzi³by siê z tak¹ interpretacj¹ czasu teraniejszego Enigmy dokonan¹ w wietle doktryny Rosenzweiga? Czy zgodzi³by siê tak¿e z tym,
Si l’immémorialité de la Trace infinie m’habite et «est» pour moi, n’est-ce pas à partir d’une certaine profondeur où palpite le présent de ma vie? Et si le sacrifice est vecù comme l’au-delà
de la mort, cette vie à laquelle ouvre l’éthique et qui dépasse l’«histoire», n’est-elle pas l’immanence la plus radicale du présent? (S. Decloux, List do E. Levinasa z lipca 1965 roku).
19
L’énigme n’intervient pas dans mon analyse parce qu’elle serait plus mystérieuse et plus
séduisante que l’être dévoilé dans le phénomène et qu’il faudrait, dès lors, lui chercher une dimension pour la loger. C’est parce que l’être dévoilé est présence même et que la présence est le lieu
de toute contemporanéité, de toute structure, de tout ordre et que tout synchronisme, toute structure et tout ordre sont l’immanence même – que, dans la recherche du Transcendant, il fallait quitter
le présent et formuler la notion de l’énigme en tant que modalité de la transcendance, modalité
susceptible de la préserver même de l’immanence tangentielle. La transcendance doit bouleverser
l’ordre sans que le bouleversement transparaisse dans l’ordre, sans qu’il y entre, sans qu’il y soi
même représenté. Etre représenté, c’est déjà entrer dans l’ordre (E. Levinas, List do S. Decloux
z 14 wrzenia 1965 roku).
20
J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt aussi votre réflexion sur les trois «extases» du temps. Et
il me semble que vous définissiez, an parlant, avec Rosenzweig, de la révélation comme située dans
l’instant présent, le sens de la question que vous posait ma dernière lettre à propos du présent de
l’énigme (S. Decloux, List do E. Levinasa z grudnia 1965 roku).
18
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¿e Decloux w jakiej mierze uto¿sami³ Enigmê z osobowym Bogiem? Pisa³ on
bowiem w tym samym licie z grudnia 1965 roku: Jak¿e fascynuje na nowo
w Pana licie Pana orêdzie w ca³ej swej czystoci: orêdzie inspirowane autentycznoci¹ Pañskiej wiary. Dziêkujê za prawdê, z jak¹ Pan mówi o Bogu i Jego
nieredukowalnoci do totalnoci ziemskich i systematycznych, a tak¿e o zbawieniu przekraczaj¹cym ma³o istotne zdarzenia i konflikty historii powszechnej21. Czy Levinas, na koniec, podzieli³by interpretacje odnonie do swojej refleksji na temat mierci dokonane przez o. Decloux, kiedy ten pisa³: Pana myli o szczególnej nieredukowalnoci mierci jako przejciu wyj¹tkowo osobistym
do wiecznoci Boga tym bardziej mnie wzruszy³y i sk³oni³y do zastanowienia,
¿e 7 listopada tego roku by³em obecny przy doæ nieprzewidzianej mierci mego
ojca, która nast¹pi³a po krótkiej chorobie. To prawda, ¿e cz³owiek umiera sam,
tak jak w sposób fundamentalny ¿yje on sam. A jednak, jak Pan równie¿ to g³osi, ¿ycie, które jest czasem i nadziej¹, pozwala na ponawian¹ komuniê22.
Trudno nam odpowiedzieæ na te pytania. Na grudniowym licie o. Simona
Decloux z 1965 roku urwa³a siê bowiem jego korespondencja z Emmanuelem
Levinasem. Dlatego te¿ podobnie otwartym pozosta³ podniesiony przez Decloux w tym samym licie problem relacji miêdzy judaizmem a chrzecijañstwem.
Jest w ka¿dym razie rzecz¹ znamienn¹, ¿e Levinas nie chcia³, aby jego cile
filozoficzna refleksja przechodzi³a na p³aszczyznê teologiczn¹. Da³ temu wyraz, jak widzielimy, ju¿ w swoim pierwszym licie do Decloux z 25 padziernika 1963 roku. Natomiast dla Decloux rozwa¿ania tego typu pozostawa³y ci¹gle wa¿ne. St¹d w swoim ostatnim licie do Levinasa raz jeszcze powróci³ do
tego zagadnienia, tym razem nawi¹zuj¹c do opublikowanego w³anie artyku³u
Levinasa na temat Rosenzweiga. Zostaje zatem do omówienia refleksja, jak¹
czerpie Pan od Rosenzweiga na temat judaizmu i chrzecijañstwa. Separacja
opieraj¹ca siê na boskim wybraniu i ustanawiaj¹ca w³anie poprzez to uniwersalnoæ, taka by³aby charakterystyczna cecha w³aciwa dla Izraela; taka religia mo¿e byæ tylko zdarzeniem, nie jest ona ani wierzeniem, ani te¿ dogmatyk¹. Chrzecijañstwo ze swej strony by³oby dowiadczeniem nie koñca, lecz zapocz¹tkowania, zaanga¿owane w wieczne Drogê i Misjê, przenikaj¹c kultury
21

Comme dans votre lettre votre message fascine de nouveau dans toute sa pureté: message
inspiré à l’authenticité de votre foi. Merci pour la vérité avec laquelle vous parlez de Dieu et de
son irréductibilité à nos totalités mondianes et systématiques, ainsi que d’un salut dépassant les
anecdotes et les conflits de l’histoire universelle (Tam¿e).
22
Vos pensées sur l’irréductibilité singulière de la mort comme passage éminemment personnel à l’éternité de Dieu m’ont d’autant plus ému et interpellé que j’ai assisté le 7 novembre dernier
à la assez imprévu mort de mon père, au terme d’une courte maladie. Il est vrai que l’homme meurt
seul comme fondamentalment il vit seul. Et pourtant, comme vous l’énoncez aussi, la vie qui est
temps et espérance, permet une communion renouvelée (Tam¿e).
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i instytucje. Zastanawiam siê, jeli chodzi o mnie, czy wszystko w ten sposób
zosta³o powiedziane i czy chrzecijañskie dowiadczenie czasu nie jest, nie usi³uje byæ zarówno dowiadczeniem koñca, jak i zapocz¹tkowania; czy czas teraniejszy, w którym wszystko siê rozgrywa, nie jest dla chrzecijanina centrum,
gdzie komunikuj¹ siê i ³¹cz¹ przesz³oæ ziemi pogañskiej i wybrania oraz przysz³oæ obiecanego zbawienia i nawrócenia. Zdefiniowa³bym chrzecijañstwo
(lecz któ¿ mo¿e nazwaæ siê chrzecijaninem  zapyta³by Kierkegaard) raczej
jako miejsce jednoci: tajemnica wcielenia i eschatologii. Wiara i dogmat, tak;
zdarzenie i wierzenie: to w³anie t¹ trudn¹ jednoci¹, jak mi siê wydaje, usi³uje ¿yæ chrzecijanin. I czy¿ jednoæ ludzkiego ¿ycia nie jest w sposób konieczny
w³anie tym?23
23
Reste donc à parler de la réflexion que vous empruntez à Rosenzweig sur le judaïsme et le
christianisme. Séparation reposant sur l’élection divine et fondant par le même une universalité,
cette serait la caractéristique propre d’Israel; une telle religion ne peut être que l’événement, elle
n’est ni croyance ni dogmatique. Le christianisme, lui, serait expérience non de la fin, mais du
commencement, engagé sur une Voie et dans une Mission éternelles, pénétrant les cultures et les
intitutions. Je me demande, pour ma part, si tout a été dit de la sorte, et si l’expérience chrétienne
du temps n’est pas, ne cherche pas à être aussi bien celle de la fin, que du commencement; si le
présent où le temps se joue n’est pas pour le christianisme le centre où communient et se conjoignent le passé de la terre païenne et de l’élection et de l’avenir du salut promis et de la conversion. Je définirais plutôt le christianisme (mais qui peut se dire chrétien?, aurait demandé Kierkegaard) comme le lieu de l’unité: mystère d’incarnation et d’eschatologie. Foi et dogme, oui; événement et croyance: c’est de cette difficile unité que tend à vivre le chrétien. Et l’unité de la vie
humaine n’est-elle pas nécessairement cela? (Tam¿e).
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W sprawie poszukiwania nowej metafizyki
On Seeking a New Metaphysics

W kulturze wspó³czesnej ogólna atmosfera intelektualna nie sprzyja myleniu metafizycznemu. Czas pogardy dla metafizyki trwa. Jest to zarazem tak¿e
czas lekcewa¿enia filozofii jako wiedzy czysto teoretycznej, dla której przecie¿
metafizyka stanowi centrum dociekañ. Dzi za wiedzê racjonaln¹ uchodzi jedynie rzetelna znajomoæ faktów i poznanie u¿yteczne w opanowywaniu przyrody,
sprzyjaj¹ce produkcji dla udogodnienia ¿ycia. Filozofia, która nie usi³uje siê
upodobniæ do nauki lub nie opiera siê na poznaniu naukowym, traci autorytet
racjonalnej wiedzy, zostaje wykrelona z nauki. Bo có¿ za po¿ytek mo¿e byæ
z jej uprawiania? Do czego poznanie metafizyczne mo¿na by zastosowaæ? Nic
dziwnego, ¿e problemy metafizyki uchodz¹ za poznawczo bezp³odne, za nic nie
wnosz¹ce w naukowe wyjanianie faktów i tym samym za poznawczo zbêdne.
Czy jednak rzeczywicie pytania metafizyczne s¹ poznawczo bezp³odne?
Czy nie ma sensu pytaæ o to, co w rzeczach pierwsze? Czy pytanie o podstawê
bycia sob¹ czegokolwiek, co istnieje, jest irracjonalne? Czy mo¿na obroniæ
sensownoæ poznania teoretycznego? Czy mo¿na wykazaæ racjonalnoæ filozofii? Jej znaczenie dla nauki i dla cz³owieka? A mo¿e istotnie metafizyka 
zw³aszcza metafizyka tradycyjna wywodz¹ca siê z projektu filozofii pierwszej
Arystotelesa  zapêtli³a siê w zbyt ogólne pojêcia, w abstrakcyjne i oderwane
od ¿ycia problemy i pyta o sprawy, na które nie ma rzetelnej odpowiedzi? Albo
mo¿e odpowiedzi, które daje, s¹ nie do zaakceptowania? Przynajmniej w tej
postaci, w jakiej bywaj¹ formu³owane? Z tymi pytaniami musi siê uporaæ ka¿dy, kto pragnie rzetelnie uprawiaæ filozofiê.

ANTONI SIEMIANOWSKI

62

Mimo kryzysu w kulturze wspó³czesnej wielu filozofów nie tylko uprawia
tradycyjn¹ metafizykê  s¹ nimi przede wszystkim neotomici, ale nie tylko oni
 lecz ponadto wielu usi³uje uzasadniæ sensownoæ i potrzebê pytañ metafizycznych. Odkryæ ich ród³ow¹ racjonalnoæ. Do takich filozofów niew¹tpliwie nale¿y Martin Heidegger. Cokolwiek by s¹dziæ o nim jako o cz³owieku
i o jego filozofowaniu, jest on wielkim metafizykiem XX wieku. O¿ywi³ szczególnie mylenie metafizyczne i podniós³ je do rangi mylenia odkrywczego,
chocia¿ g³osi tezê o zapomnieniu bycia przez tradycyjn¹ metafizykê i potrzebê
jej przezwyciê¿enia. Jednoczenie zdecydowanie broni sensu samej metafizyki
jako wiedzy pierwszej i poznania czysto teoretycznego. Jego Wprowadzenie do
metafizyki mo¿na by uznaæ za swoist¹ apologiê mylenia metafizycznego.
Wykazuje m.in., ¿e podstawowe pytanie metafizyki o byt  sformu³owane
w sposób najogólniejszy Dlaczego w ogóle jest byt, a nie nic?  jest w³anie
w tej najogólniejszej postaci pytaniem nie tylko sensownym, ale jako takie jest
zarazem pytaniem najg³êbszym i najdoniolejszym dla sposobu bycia cz³owieka w wiecie. Dlaczego? Bo pyta nie o takie lub inne przyczyny  jak to ma
miejsce w nauce, ani nie o uwarunkowania zachodz¹cych faktów  ale o podstawê tego, co w ogóle jest, o racje bycia, o byt w ca³oci jako taki. I to pytanie Heidegger nazywa wydarzeniem ród³owym, bo jest w nim obecne pytanie
o podstawê samego pytania dlaczego. A wed³ug niego w³anie metafizyczne
pytanie dlaczego jest pytaniem wszystkich prawdziwych, tzn. opieraj¹cych siê
na sobie pytañ i w ka¿dym pytaniu jest koniecznie wspó³zadawane, wiadomie
lub nie. ¯adne zapytywanie, a w konsekwencji te¿ ¿aden szczegó³owy «problem» naukowy nie rozumie siebie samego, je¿eli nie podejmuje pytania wszystkich pytañ...1 A nieco dalej tak pisze: ...filozofia zawsze zmierza³a do [uchwycenia] pierwszych i ostatecznych podstaw bytu, a to w ten sposób, ¿e cz³owiek
sam dowiadcza³ przy tym  co siê tyczy bycia cz³owiekiem  szczególnie wymownych interpretacji i ukierunkowañ. Wed³ug Heideggera oznacza to, ¿e filozofia zawsze stawa³a  i staje siê  mylowym otwarciem dróg i horyzontów
wiedzy, która ustanawia miary i hierarchie, dziêki której naród pojmuje swe
jestestwo w dziejowym wiecie ducha i urzeczywistnia je, owej wiedzy, która
jest olnieniem, grob¹ i bodcem dla wszelkiego zapytywania2.
Dociekania zawarte we Wprowadzeniu do metafizyki Heidegger nazywa
wwodzeniem w zadawanie pytania podstawowego. Zadawanie bowiem tego
rodzaju pytania odró¿nia siê od wszelkich innych sposobów zadawania pytañ.
Pisze: Lecz przecie¿ ani pytania, ani w ¿adnym razie pytania podstawowe nie

1
2

M. H e i d e g g e r, Wprowadzenie do metafizyki, t³um. R. Marsza³ek, Warszawa 2000, s. 12.
Tam¿e, s. 15-16.
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wystêpuj¹ tak po prostu jak kamienie czy woda. Pytania nie s¹ dane jak buty,
ubranie czy ksi¹¿ki. Pytania s¹ i s¹ tak tylko, jak siê je rzeczywicie zadaje.
Tote¿ wwodzenie w zadawanie pytania podstawowego nie jest udawaniem siê
ku temu, co le¿y gdzie lub stoi, lecz to wwodzenie musi dopiero rozbudziæ
i stworzyæ zapytywanie. Wieæ to iæ naprzód pytaj¹c, to pytaæ wstêpnie. Jest
przewodzenie, któremu w istocie brak popleczników3. Rzec by mo¿na, ¿e takie
wprowadzenie do metafizyki jest zarazem mylowym przewodzeniem, które
jest przedzieraniem siê przez wszystko, co jeszcze nierozeznane, ale co samo
gdy zostanie poznane, staje siê wiat³em ods³aniaj¹cym to, co pierwsze i podstawowe.
Trudno nie zgodziæ siê z Heideggerem co do sensu i donios³oci tego rodzaju metafizycznego stawania pytania dlaczego. Ale zarazem trudno ju¿ dalej
iæ tropami Heideggera. Dlaczego? Bo trudno naprawdê w myleniu trzymaæ
siê jego abstrakcyjnych formu³ i godziæ siê na ró¿nicê miêdzy byciem i bytem,
miêdzy bytem i niczym, miêdzy myleniem bycia a przedstawianiem bytu. S¹
to tak ogólne i abstrakcyjne okrelenia, ¿e trudno poprzez nie dostrzec przewit wiat³a.
Tak samo trudno iæ utartymi przez Arystotelesa tropami i pytaæ wraz z nim
najogólniej o byt jako byt i o jego cztery przyczyny-zasady. W metafizycznym
pytaniu dlaczego chodzi o grunt, o podstawê. Ale Arystoteles zapêtli³ to pytanie w tak liczne ukryte za³o¿enia, i¿ nawet na najwy¿szym stopniu abstrakcji
trudno go zrozumieæ.
Pytanie o podstawê zadaje cz³owiek nie w chwilach zajmowania siê wiatem i urz¹dzania sobie w nim miejsca zamieszkania. Ale tak¿e nie na najwy¿szym stopniu abstrakcji. Zadaje je w chwilach subiektywnego olnienia faktem
w³asnego bycia, ale nie bycia wszystkiego poza sob¹, lecz w chwilach wstrz¹su i zadziwienia przypadkowoci¹ swego rzucenia w wiat, w chwilach grozy
wobec kruchoci w³asnego bytu i kruchoci wszystkiego, co istnieje. Kto zadaje pytanie dlaczego, ten z ca³¹ powag¹ odnosi siê do samego siebie i do bycia
w ca³oci. Pytanie dlaczego jest nieuchronnie zwi¹zane z dowiadczaniem w³asnej tajemnicy bycia i nicoci. Na mocy tego dowiadczania cz³owiek wie 
choæ nie wiedz¹ cis³¹, sprawdzon¹ i dowiedzion¹, wiedz¹ podobn¹ do za³o¿eñ
i twierdzeñ w innych naukach, wiedz¹, któr¹ mo¿na komunikowaæ w formie
tez czy sprawozdañ  ¿e jeli istniejê i jestem sob¹, to przecie¿ nie stworzy³em
siebie, nie jestem te¿ absolutem. Jest to swego rodzaju pradana naszej wiadomoci, której nie da siê ju¿ ani wywieæ z innych danych, ani wyinterpretowaæ
jako skutku takich lub innych czynników. Istnieje w nas prawiadomoæ faktu
3

Tam¿e, s. 24.
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bycia ja osobowym. Jako istniej¹cy wiem, ¿e istniejê, jestem wolny i wiem, ¿e
jestem wolny. Ale  jak mówi Karl Jaspers: Samej wolnoci nie mam jednak
dziêki sobie. Nie stworzy³em siebie samego. Nie jestem dziêki sobie samemu4.
I przyznaæ trzeba, ¿e pytanie, które sobie stawiam, nie jest pytaniem najogólniejszym, nie dotyczy ani wszystkich ludzi, ani wszystkiego, co istnieje. Jest
to pytanie konkretne i dotyczy mnie samego jako tego, kto istnieje i pyta. Ale
czy z tego powodu jest to pytanie mniej wa¿ne? Mniej racjonalne?
Uwa¿am, ¿e tradycyjn¹ metafizykê nale¿y przekroczyæ i wróciæ do róde³
owego olnienia i zachwytu byciem, o którym mówi Heidegger. Owo ród³owe olnienie nazywano dowiadczeniem metafizycznym. Który jednak z filozofów wydoby³ na wiat³o dzienne wszystkie dane tego dowiadczenia? Kto
usi³owa³ budowaæ metafizykê, opieraj¹c siê na tym dowiadczeniu? S¹dzê, ¿e
nie przesadzê, gdy powiem, ¿e wszyscy wpadali w koleiny wytyczone przez
Arystotelesa. Wszyscy bowiem na obraz i podobieñstwo jego filozofii pierwszej usi³owali budowaæ doktrynê czy ogóln¹ teoriê bytu jako bytu; wszyscy
definiowali pojêcie bytu i okrelali jego pierwsze zasady-przyczyny. Ale co
taka abstrakcyjna doktryna metafizyczna mog³a wyjaniæ? ród³owe olnienie
byciem zamienia³a w abstrakcyjne pojêcia metafizyczne, które jak cieñ lub raczej jak potê¿ne chmury przys³ania³y fakt mojej osobowej egzystencji, ale go
nie rozwietla³y. Czyni³y z faktu mej osobowej egzystencji jedynie przypadek
bycia w ca³oci. A czy¿ fakt mego bycia ja osobowym jest tylko przypadkiem
ma³o znacz¹cym?
Prawdziwe  i ród³owe  pytania metafizyczne to nie najogólniejsze pytania o bycie bytu czy o bycie w ca³oci; to rzeczywicie subiektywne pytania
cz³owieka o siebie samego. Subiektywne, ale czy to znaczy, ¿e niejasne, ma³o
wa¿ne? Czy ma³o wa¿ny jest fakt, ¿e jestem cz³owiekiem i osob¹? To ja pragnê wiedzieæ, co to znaczy, ¿e istniejê i ¿e ja jestem ja? Co znaczy byæ ja osobowym? Skoro nie stworzy³em siebie, to sk¹d jestem? Dok¹d zmierzam? Dla
kogo jestem? Jeli w strukturê mego bycia osob¹ wpisane jest m.in. jako moment istotny bycie dla, to pytania o to, dla kogo jestem nie mogê ju¿ zbyæ. Nie
mogê powiedzieæ: mo¿e tak? A mo¿e tak? Albo: nie wiem. I owego nie wiem
nie mogê lekkomylnie uznaæ za wyraz m¹droci. Fakt mego bycia ja osobowym przymusza mnie, abym namiêtnie szuka³ wiat³a. Jeli wiêc dostrzegam,
¿e moje ludzkie ja osobowe ma jaki g³êboki sens w tym, ¿e jestem dla kogo
4

s. 34.

K. J a s p e r s , Wiara filozoficzna wobec objawienia, t³um. G. Sowiñski, Kraków 1999,
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 ale nie jako rzecz czy instrument  w zjednoczeniu z nim przez mi³oæ, to
tym bardziej trzeba szukaæ poza fizyk¹ racji istnienia cz³owieka.
Ten niepokój metafizyczny, owo olnienie faktem bycia ja osobowym, to
jeden z zasadniczych powodów, ¿e poszukujemy innych tropów metafizycznego mylenia, ani¿eli te tradycyjne, odziedziczone po Arystotelesie. I jest to
zarazem racja naszego otwarcia na nowe próby metafizycznych dociekañ oraz
dialogu z myl¹ wspó³czesn¹. M.in. z myl¹ Emmanuela Levinasa czy Paula
Ricoeura, z poszukiwaniami Gabriela Marcela czy Karla Jaspersa i ca³ym nurtem filozofii egzystencji. Zarówno Søren Kierkegaard, jak i Fryderyk Nietzsche, Lew Szestow i Peter Wust, a tak¿e Ludwig Wittgenstein  wszyscy oni
próbowali siê wypl¹taæ siê z abstrakcyjnych matni i przedrzeæ siê do wiat³a.
Nie bez powodów odrzucali abstrakcyjn¹ racjonalnoæ jako puste pojêcia.
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Levinas i fenomenologia francuska
Levinas and French Phenomenology

Nazwa fenomenologia francuska w tytule tego artyku³u mo¿e budziæ
pewne kontrowersje, gdy¿ o filozofii nie powinno mówiæ siê jako o w³asnoci
jakiego narodu czy strefy jêzykowej. Próby zaw³aszczania jakiej filozofii
jako ideologii koñcz¹ siê zdrad¹ filozofii, obracaj¹ siê w koñcu przeciwko cz³owiekowi.
Okrelenie fenomenologia francuska chce jednak wskazaæ na specyfikê
pewnego nurtu w fenomenologii, który zaistnia³ we Francji. Inaczej mówi¹c:
byæ mo¿e pewne mo¿liwoci fenomenologii Husserla i Heideggera nie zosta³yby nigdy uaktywnione gdyby nie specyficzny francuski kontekst, w którym
fenomenologia siê pojawi³a.

I. Fenomenologia we Francji
Fenomenologia sta³a siê wa¿nym nurtem filozoficznym we Francji przede
wszystkim dziêki Emmanuelowi Levinasowi1 – litewskiemu ¯ydowi, wychowywanemu w rosyjskiej kulturze, uformowanemu we Francji, w klimacie filo1
Takie jest przynajmniej przekonanie niektórych wspó³czesnych francuskich mylicieli, w tym
J.-L. Mariona (Por. J.-L. M a r i o n, Un moment français de la phénoménologie, w: „Rue Descartes” 35 (2002), s. 13). Przed Levinasem mo¿na tylko odnotowaæ pojedyncze artyku³y L. Nöela
(1910) i V. Delbosa (1911) a przede wszystkim ksi¹¿kê J. Heringa z fenomenologii religii pt.:
Phénoménologie et philosophie religieuse. Étude sur la teorie de la connaissance religieuse, Paris
1926.
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zofii Bergsona. Ju¿ to przedstawienie mo¿e byæ jakim wiadectwem, ¿e filozofia jest uniwersalna, ponadnarodowa.
Levinas zosta³ wprowadzony w fenomenologiê przez Jeana Heringa2 na
studiach w Strasburgu. Wa¿n¹ rolê odegra³a te¿ G. Peiffer, z któr¹ póniej przet³umaczy na jêzyk francuski Medytacje Kartezjañskie Husserla. Dziêki Heringowi udaje siê tak¿e do Fryburga, aby s³uchaæ bezporednio wyk³adów Husserla i Heideggera3. Wszystko to zaowocowa³o wydaniem pierwszej ksi¹¿ki
w 1930 roku, w Pary¿u, pt.: Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de
Husserl.
Fenomenologia, jako nowa metoda w filozofii i zwi¹zana z tym nowa filozofia, napotyka³a z pocz¹tku we Francji na du¿y opór, by dzi staæ siê chyba
najwa¿niejszym nurtem filozoficznej myli w tym kraju. Podobnie zreszt¹ by³o
w wiecie z nieufnoci¹ wobec twórczoci fenomenologów francuskich. Przyk³adem mo¿e tu byæ trudna recepcja myli Levinasa4. W Polsce ci¹gle jeszcze
fenomenologia francuska jest zbyt ma³o znana5.
Jean-Luc Marion zaproponowa³ fenomenologiê donacji jako now¹ filozofiê pierwsz¹, nowy horyzont dla ca³oci. Wczeniej uczyni³ to Levinas, który,
bêd¹c wierny fenomenologii, doszed³ do wniosku, ¿e to etyka jest filozofi¹
pierwsz¹. Poddaj¹c w w¹tpliwoæ fundamentaln¹ godnoæ ontologii, og³osi³:
Moralnoæ nie jest ga³êzi¹ filozofii, lecz filozofi¹ pierwsz¹6. Filozofi¹ pierwsz¹
jest etyka7. Ju¿ takie deklaracje sk³aniaj¹ do powa¿nego traktowania tego, co
siê dzieje dzi w filozofii we Francji. Zw³aszcza, ¿e wydaje siê, i¿ stary model
przyznaj¹cy filozofii rolê szukania zasad i fundamentów nauk, wyczerpa³
swoje powo³anie wraz z koñcem metafizyki. Dzi nauki szczegó³owe nie
Jean Hering, filozof i teolog alzacki, nale¿a³ do ko³a fenomenologów w Getyndze zgromadzonych wokó³ Husserla. Du¿y wp³yw wywarli na niego równie¿ H. Conrad-Martius i M. Scheller.
Levinas w swojej ksi¹¿ce Théorie de lintuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris 1930
wyra¿a swoj¹ wdziêcznoæ Heringowi za wprowadzenie go w fenomenologiê. Tu korzystam
z wydania z roku 1970, s. 6-7.
3
E. L e v i n a s, Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy z Philippem Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 23-25; por. wywiad Hansa Joachima Langera z Emmanuelem Levinasem
opublikowany w Spuren, n. 30, Hamburg 1987. Wersja francuska: Emmanuel Levinas: visage et
violence première (phénoménologie de l’étique), t³um. A. Münster, w: La différence comme nonindifférence. Étique et altérité chez Emanuel Levinas, red. A. Münster, Paris 1995, s. 132.
4
Por. E. F e r o n, Avant-propos, w: „Études Phénoménologique” 12 (1990), s. 3.
5
Wród tych, którzy podejmowali i podejmuj¹ wysi³ek popularyzowania fenomenologii francuskiej w Polsce nale¿y wyró¿niæ: J. Tischnera, M. Jêdraszewskiego, K. Tarnowskiego, T. Gadacza, J. Migasiñskiego, K. Wieczorka, A. Nawrockiego.
6
E. L e v i n a s, Totalité et Infinie. Essai sur l’extériorité, Paris 1963, s. 281.
7
T e n ¿ e, Éthique et Infinie, Paris 1982, s. 71. Por. Emmanuel Levinas. L’éthique comme philosophie première, red. J. Greisch i J. Rolland, Paris 1993.
2
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prosz¹ filozofii o szukanie zasad i fundamentów dla nich. Maj¹ co najwy¿ej
d³ug historyczny wobec filozofii, z której wyros³y, ale z czasem siê usamodzielni³y i same sobie wystarczaj¹. Liczy siê technika. Zreszt¹ sama filozofia jakby
wycofa³a siê, zrezygnowa³a ze swojej godnoci, wielkoci (byæ mo¿e pogr¹¿y³a siê w kompleksach wobec konkretnych wyników nauk szczegó³owych?).
Sama filozofia jako pierwsza zaczê³a w¹tpiæ, ¿e jest pierwsza. Zaczê³a siê uwa¿aæ za drugorzêdn¹ wobec nauki (epistemologia) albo zajê³a siê badaniem form
poprawnego u¿ywania jêzyka, itp.8. W takim kontekcie, filozofia jako taka
zanika, gdy zanika jako filozofia pierwsza”. Bo nie chodzi o jeszcze jedn¹
naukê, ale o zasady i fundamenty nauk. Je¿eli nie ma filozofii pierwszej, nikt
nie bêdzie liczy³ siê z jak¹kolwiek filozofi¹; je¿eli filozofia nie jest pierwsza
i nie ma w niej „filozofii pierwszej”, to jest ona niepotrzebna9.
W tym kontekcie fenomenologia francuska jest warta zainteresowania.
Wa¿na jest ona tak¿e dlatego, gdy¿ zdaje siê realizowaæ pragnienie samego
Husserla, aby fenomenologia sta³a siê filozofi¹ pierwsz¹. To jest tytu³ jego
wyk³adu z lat 1923-1924. Pisa³, ¿e wraz z wy³omem dokonanym przez now¹
fenomenologiê transcendentaln¹ dokona³ siê ju¿ pierwszy przewit prawdziwej
i autentycznej f i l o z o f i i p i e r w s z e j10. To znaczy, ¿e fenomenologia pretenduje do miana filozofii, od której nale¿a³oby zaczynaæ, póniej nastêpowa³yby inne filozofie i wszystkie nauki szczegó³owe.

II. Ostatnia (najwa¿niejsza) zasada fenomenologii
Co jest podstaw¹, ród³em, zasad¹ fenomenologii? Z jednej strony, odpowied na to pytanie powinna byæ prosta, gdy¿ Husserl podaje kilka formu³
explicite, by to ustaliæ. Z drugiej strony jednak, w³anie ta wieloæ mo¿e niepokoiæ, bo powinna wystarczyæ jedna formu³a, by staæ siê najwa¿niejsz¹ zasad¹ fenomenologii. Wieloæ zaciemnia pierwszeñstwo. Nale¿y zatem najpierw
przyjrzeæ siê tym zasadom, aby dojæ do tej ostatniej, która dzi chce byæ uwa¿ana za pierwsz¹11. Sformu³owanie ostatniej zasady fenomenologii pozwoli

J.-L. M a r i o n, De surcroît. Etudes sur les phénomènes saturés, Paris 2001, s. 2.
Por. tam¿e, s. 3.
10
E. H u s s e r l, Philosophie première, I, § 1, Hua. VIII, s. 3 i 5, cyt za : J.-L. M a r i o n, De
surcroît, s. 16.
11
Temat czterech zasad fenomenologii zosta³ gruntownie opracowany i krytycznie przedstawiony przez: M. H e n r y, Quatre principes de la phénoménologie, w: „Revue de Métaphysique et
de Morale” 96 (1991), n. 1; to¿ w: M. H e n r y, De la phénoménologie, t. I: Phénoménologie de la
vie, Paris 2003, s. 77-104.
8
9
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nam równie¿ lepiej zrozumieæ specyfikê fenomenologii francuskiej. Zacznijmy jednak od pocz¹tku, korzystaj¹c z pomocy J.-L. Mariona12:
1. Pierwsza zasada brzmi: Ile tego, co siê jawi, tyle istnienia13. Zasada ta
zachowuje swoje korzenie metafizyczne; najpierw dlatego, ¿e sama wywodzi
siê z metafizyki Herbarta14, przede wszystkim jednak, dlatego, ¿e u¿ywa pary
jawiæ siê/istnieæ. Ogranicza siê ona do odwrócenia za³o¿enia ca³kowicie metafizycznego: to, co siê jawi wchodzi na poziom istnienia, ale ich rozdzia³ ci¹gle
trwa, nienaruszony. Jednak ta zasada nie przedstawia ani dlaczego, ani jak ta
operacja siê dokonuje. Zupe³nie nieobecna jest tutaj redukcja fenomenologiczna – twierdzi Jean-Luc Marion15.
2. Drugie sformu³owanie: Powrót do rzeczy samych!16 posiada podwójn¹
niecis³oæ. Przede wszystkim, problemem jest identyfikacja samych rzeczy
(s¹ to rzeczywistoci empiryczne, czy „sprawy” w toku zainteresowania?). Inny
problem dotyczy samej nowoci zmiany pozwalaj¹cej na ten powrót do rzeczy
samych; krótko mówi¹c w obu przypadkach brakuje ci¹gle redukcji. St¹d tak
naprawdê nie wiadomo o co chodzi, wed³ug Mariona17.
3. Trzecia formu³a, zreszt¹ jedyna nazwana „zasad¹ zasad” i pochodz¹ca
w ca³oci od Husserla, brzmi: Ka¿da ród³owo prezentuj¹ca naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, ¿e wszystko, co siê nam w «intuicji» ród³owo
(by siê tak wyraziæ: w swej cielesnej rzeczywistoci) przedstawia, nale¿y po
prostu przyj¹æ jako to, jako co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych granicach, w jakich siê tu prezentuje18. Fenomenologia stawia sobie za cel bezpoW niniejszym przedstawieniu krytyki zasad fenomenologii opieram siê wiernie na streszczeniu zawartym w: J.-L. M a r i o n, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, Paris 2001,
s. 18-36.
13
Soviel Schein, soviel Sein – A. Wajs t³umaczy: Tyle ile pozoru, tyle (zakrywanego przezeñ
tylko i fa³szowanego) – istnienia: por. E. H u s s e r l, Medytacje kartezjañskie, t³um. A. Wajs, Warszawa, 1982, § 46, s. 151. Zasadê tê wyjania równie¿: M. H e i d e g g e r, Bycie i czas, t³um. B.
Baran, Warszawa 1994, s. 51.
14
J. F. H e r b a r t, Hauptpunkte der Metaphysik, Göttingen 1806. Por. na ten temat: J.-L. M ar i o n, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris 1997, przypis 1, s. 19.
15
J.-L. M a r i o n, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, s. 19.
16
E. H u s s e r l, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii I, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1975 § 19, s. 59n.
17
J.-L. M a r i o n, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, s. 19.
18
E. H u s s e r l, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii I, § 24, s. 73. Im
Prinzip aller Prinzipien, dass jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis
sei, dass alles, was sich uns in der „Intuition“ originär (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehemen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in
denen es sich da gibt, kann uns eine erdenkliche Theorie irre machen (E. H u s s e r l, Ideen zu
einer reinen Phäenomenologie und phäenomenologischen Philosophie. I, Hua. III, s. 43-44). Na
temat „zasady zasad” Por. A. S i e m i a n o w s k i, Fenomenologia. Nowe obszary i tematy badañ,
Gniezno 2004, s. 34-37.
12
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rednie, pewne, bez ¿adnych poredników (np. rozumowanie indukcyjne, dedukcyjne), widzenie „rzeczy”.
Choæ zasada ta brzmi przekonywuj¹co, trzeba zauwa¿yæ jednak pewne
trudnoci19: 1/ Jakim prawem intuicja decyduje o wszelkiej fenomenalnoci?
Czy¿ to kantowskie za³o¿enie, choæ poprawione przez zwi¹zanie wgl¹du
w istotê z intuicj¹ kategorialn¹, nie podporz¹dkowuje ka¿dego fenomenu temu,
co wype³nia intuicjê, to znaczy, warunkowi ka¿dego wype³nienia intuicj¹,
a wiêc  intencjonalnoci? Otó¿, czy¿ intencjonalnoæ nie okrela siebie przede
wszystkim albo wy³¹cznie przez przedmiot, na którego jest ona nakierowana?
Czy¿ wiêc fenomenologia mia³aby ograniczaæ siê do samej przedmiotowoci,
tym samym ograniczaæ siebie sam¹ ju¿ w punkcie wyjcia? 2/ Poza tym, co
warta jest zasada, zw³aszcza ta zwi¹zana cile z intuicj¹ (naocznoci¹), je¿eli
zaczyna przed (a wiêc, mo¿liwe, ¿e w ogóle bez), przeprowadzeniem prawdziwej redukcji fenomenologicznej? Jak przyznaæ jej jakiekolwiek pierwszeñstwo
je¿eli nie bierze pod uwagê redukcji, która dla Husserla by³a warunkiem wszelkiego przedsiêwziêcia fenomenologicznego? 3/ I wreszcie, jak¹ rolê odgrywa
tu „donacja”20? Jest ona wyranie u¿ywana tu jako ostatnie kryterium i fina³
fenomenalnoci jakiej dostarcza intuicja i jednoczenie jako co, co absolutnie
nie jest poddane badaniu21.
4. Krytyka powy¿szych zasad fenomenologii doprowadzi³a do sformu³owania czwartej zasady, która wydaje siê, ¿e w lekturze Husserla sama narzuca siê
jako najwa¿niejsza, choæ sam Husserl jasno jej nie okreli³. Uczyni³ to dopiero
Jean-Luc Marion, a w³aciwie Michel Henry, który to, do czego doszed³ Marion nazwa³ czwart¹ zasad¹ fenomenologii. Zasada ta brzmi: Tyle ile redukcji, tyle donacji22. Marion odwo³uje siê tu, sporód licznych tekstów Husserla,
Trudnoci te wyliczam za: J-L. M a r i o n, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés,
s. 19-20. Jest to w³aciwie powtórzenie zarzutów M. Henryego (Por. M. H e n r y, De la phénoménologie, t. I: Phénoménologie de la vie, s. 86nn.)
20
Chodzi o trudny do przet³umaczenia hesserlowski termin Gegebenheit (bycie-danym, danie,
danoæ, dawanie-siê, prezentacja). S³owo to mo¿na rozumieæ jako mówi¹ce o tym, co jest dane albo
o samym dawaniu siê czego, ¿e co daje siê jako dar. Tym darem par excellence jest przede
wszystkim dawanie siê, które daje siê spoza bycia, jest niewidzialne. Patrz¹c na przyk³ad na dzie³o
sztuki widzimy co, co jest najistotniejsze w tym dziele, co jednak nie jest widoczne dla oczu.
Proponujê, aby Gegebenheit t³umaczyæ na polski jako donacja, id¹c za t³umaczeniem francuskim,
pamiêtaj¹c ci¹gle o specyficznym rozumieniu tego terminu. Mniej przekonywuj¹ce jest, wed³ug
mnie, t³umaczenie Gegebenheit jako prezentacja (jak to jest najczêciej w przet³umaczonych na
jêzyk polski dzie³ach Husserla), czy jako danie (por. na przyk³ad: A. N a w r o c k i, Jean-Luc
Marion. Nowe drogi w fenomenologii, Warszawa 2002). Usprawiedliwieniem rozumienia Gegebenheit w „duchu” francuskim mo¿e byæ to, ¿e w³anie dopiero ta fenomenologia naprawdê solidnie
zajê³a siê tym fenomenem (zw³aszcza Marion).
21
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 19-20.
22
M. H e n r y, De la Phénoménologie, t. I: Phénoménologie de la vie, s. 78 ; J.-L. M a r i o n,
Réduction et donation, Paris 1989, s. 303. Temat rozwiniêty przez Mariona w Étant donné, s. 13-31.
19
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zw³aszcza do dwóch sekwencji, zamieszczonych w Idei fenomenologii: To poprzez redukcjê, któr¹ mo¿emy nazywaæ redukcj¹ fenomenologiczn¹, osi¹gam
donacjê absolutn¹, niczego nie zawdziêczaj¹c¹ transcendencji. […] Donacja
fenomenu zredukowanego w ogólnoci, jest donacj¹ absolutn¹ i nie podlegaj¹c¹ w¹tpieniu23.
Tylko ta formu³a dotyka wprost donacji tego, co dane  donacji, w której
faktycznie to, co siê ukazuje, przechodzi w istnienie (pierwsza zasada), gdzie
naprawdê powraca siê do rzeczy samych, danych nam w prze¿yciu (druga zasada), i gdzie intuicja prawomocnie obwieszcza ukazywanie siê czego (trzecia formu³a), ale odt¹d zawsze zaczynaj¹c od redukcji, która to wszystko umo¿liwia. Redukcja wyklucza wszelk¹ transcendencjê, to znaczy, ekstazê intencjonaln¹ wiadomoci w kierunku swojego obiektu. Donacja tego, co dane,
w wyranym stanie, ju¿ po redukcji, zredukowana do czystej danej, staje siê
czym nie budz¹cym absolutnie w¹tpliwoci. W¹tpienie mo¿e ws¹czaæ siê tylko w percepcjê jeszcze nie zredukowan¹, gdzie za poznane (osi¹gniête) uwa¿a
siê to, co w sposób pewny nie daje siê. Redukcja zmierza ku danemu bez reszty, bez cienia, bez aury. Jedynie redukcja daje fenomen, gdy¿ odrywa w nim
pozory od tego, co dane rzeczywicie, podobnie jak destylacja prowadzi do
roztworu zredukowanego. Gdyby zawsze stosowa³o siê radykalnie redukcjê,
rzeczywicie w ka¿dym przypadku zawieszaj¹c wszelkie transcendencje, os³abiaj¹ce to, co dane, wtedy nie trzeba by³oby przejmowaæ siê banalnymi zarzutami o intuicjonizmie fenomenologii, o naiwnym zaufaniu co do oczywistoci,
czy o rzekomym upodobaniu w subiektywnoci. Je¿eli filozofia poznaje
w immanencji, tzn. w samym sercu rzeczywistoci, do czego czêsto roci
sobie pretensje, nie zawsze u¿ywaj¹c rodków do jej mylenia, to wtedy fenomenologia, wed³ug zasady Ile redukcji, tyle donacji, zas³uguje, par excellence, na tytu³ filozofii24.
Wewnêtrzny zwi¹zek pomiêdzy redukcj¹ i donacj¹ okrela wiêc zasadê
fenomenologiczn¹. To, co siê ukazuje, daje siê, to znaczy, ¿e ukazuje siê bez
dodatków; ono nad-chodzi wiêc, przybywa i narzuca siê jako takie, nie jako
pozór albo reprezentant jakiego nieobecnego czego-w-sobie (un en-soi) albo
utajonego, ale jako ono samo, we w³asnej osobie i ciele; tu to, co siê ukazuje,
przechodzi z poziomu obrazu, ze zwyk³ej widzialnej obecnoci albo osamotnionego pozoru, do jedynej rzeczy pewnej. Gdyby fenomen nie dawa³ siê
w ten sposób, pozosta³by tylko innym bycia. Redukcja eliminuje z tego, co siê
ukazuje wszystko, co nie daje siê naprawdê: pozory i konfuzje, wyobra¿enia
23
E. H u s s e r l, Die Idee der Phänomenologie, Hua. II, 44. 50. (Idea fenomenologii, t³um.
J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 54, 63.
24
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 21-22.
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lub wspomnienia, wszystko, co jest z³¹czone z jakimi transcendencjami, które
mieszaj¹ to, co dowiadczone, prze¿yte (tak¿e intencjonalnie) z przedmiotem
bêd¹cym w polu zainteresowania (z definicji, tylko zarysowanym); wszystko
to zostaje zidentyfikowane, przefiltrowane i ostatecznie odrzucone, aby zosta³o to, co dane w swojej istocie. Trzeba, aby redukcja kontrolowa³a donacjê,
kierowa³a j¹ do jej j¹dra tego, co dane (lub j¹dra noematycznego)25. W ten sposób, je¿eli redukcja dokonuje siê cile wed³ug norm, absurdem jest uwa¿aæ,
¿e donacja nie daje w sposób pewny tego, co siê daje.
Tu nie chodzi o powtórzenie kartezjañskiej bezwarunkowej pewnoci ego
sum, ego cogito. Wed³ug Kartezjusza absolutna pewnoæ tej pierwszej prawdy
dotyczy dok³adnie tylko przestrzeni myli zwróconej ku niej samej, dok³adniej,
jej auto-afekcji, samo-odczuwania. Auto-afekcja pozostaje istotowo zamkniêta
w rzeczywistym solipsyzmie. Nie ma relacji miêdzy rzecz¹ osi¹gniêt¹ (res cogitans) i tym, co inne, co jest niedostêpne (st¹d trudnoci z ustaleniem innych
prawd: Bóg, wiat, a zw³aszcza drugi cz³owiek). Wed³ug fenomenologii, pewnoæ absolutna osi¹galna jest, gdy to, co prze¿yte w swej istocie, dosiêga wiadomoci. Fenomenologia uniwersalizuje rezultaty kartezjañskie: nie upewnia tylko samego ego sobie samemu, lecz powiadcza ca³y wiat, poniewa¿ nie k³adzie
ju¿ nacisku na myl (myl¹c¹ siebie), ale na to, co dane tak, jak siê daje wiadomoci. Ta zmiana nie jest powrotem do empiryzmu, gdy¿ to, co intencjonalnie
dane w prze¿yciu nie miesza siê z tym, co dane zmys³owo. W fenomenologii to,
co dane poddane jest skrupulatnej redukcji, aby dawa³o siê ono w immanencji,
równie¿ zredukowanej. W ten sposób fenomen dany zawiera, z dowiadczeniem
swojej donacji, dowiadczenie swojej pewnoci: nie bêdziemy mogli w¹tpiæ
w to, co dane, bo albo w³anie uwa¿amy je jako dane i, jaki by nie by³ sposób
dawania siê (intuicja zmys³owa, wyobrania, widzenie istoty, intuicja kategorialna, etc.), bêdzie dane dobrze; albo jestemy zawiedzeni, co powiadcza po prostu, ¿e b³êdnie (faktycznie, przez brak redukcji), przyjêlimy za dane, to co nie
dawa³o siê autentycznie  ale, co jednak ju¿ siê dawa³o niew¹tpliwie, na inny
sposób po prostu, jeszcze nie wyró¿niony w swojej specyfice26. Husserl mówi
krótko: Absolute Gegebenheit ist ein Letztes27. Z tej pewnoci wynika dalej, ¿e
donacja, jako co pewnego, równie¿ siê uniwersalizuje. Bo sk¹d mo¿emy
o czym powiedzieæ, ¿e ukazuje siê jako dane? Jak ukaza³oby siê cokolwiek, obojêtnie w jaki sposób ukazuj¹c siê, gdyby w jakim stopniu nie dawa³o siê? Husserl próbowa³ ustaliæ listê tego, co siê daje na ró¿ne sposoby: myl, bezporednie
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 23.
27
Absolutna donacja jest tym, co ostatnie (E. H u s s e r l, Die Idee der Phänomenologie,
s. 61; Idea fenomenologii, s. 74).
25

26
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przypomnienie (lub zaniechanie), jednoæ zjawienia siê w strumieniu prze¿yæ
wiadomoci, ich odmiany, tak zwana rzecz zewnêtrzna w percepcji, ró¿ne
formy wyobrani i wspominania (drugorzêdne) i inne reprezentacje syntetyczne,
ale równie¿ dane logiczne (predykaty, uniwersalia, stany rzeczy), istoty rzeczy,
istoty matematyczne  wiêcej, nawet nonsensy i sprzecznoci powiadczaj¹
donacjê. Wszêdzie donacja, czy to gdy anonsuje siê w niej proste wyobra¿enie
albo prawdziwy byt, czy co realnego albo idealnego, mo¿liwego albo niemo¿liwego, jest donacj¹ w fenomenie poznania, w fenomenie myli w najogólniejszym sensie tego s³owa28. To wskazuje na dwa decyduj¹ce rezultaty: 1/ Donacja faktycznie jest to¿sama z samym fenomenem, którego dwie strony  ukazywanie siê (od strony wiadomoci), i to, co siê ukazuje (od strony rzeczy) 
wyra¿aj¹ siê wed³ug zasady cudownej korelacji”29 tylko dlatego, ¿e pierwsza
ma wartoæ jako to, co dane daj¹ce siê przez i wed³ug drugiej, tzn. samej donacji. Ta ekwiwalencja w rzeczywistoci wyp³ywa bezporednio z identycznoci
miêdzy donacj¹ i redukcj¹: to, co dane jest zredukowane do poziomu fenomenu pe³nego i podstawowego. To, co nazywa siê [ ]donacj¹ absolutn¹ [eine
absolute Gegebenheit], to nie jest fenomen psychologiczny, lecz fenomen czysty, zredukowany [das reine Phänomen, das reduzierte]30. 2/ St¹d inny rezultat:
Je¿eli wszystko ukazuje siê jak fenomen i jako fenomen, wtedy nic nie wymyka siê donacji. Wszystkie wiêc analizy Heideggera s¹ uprawnione, gdy¿ nawet
nicoæ prowadzi albo chcia³aby przynajmniej doprowadziæ do przedstawienia
fenomenu bycia przez kontrapozycjê z fenomenami bytów; nawet mieræ jeszcze daje, poniewa¿ umo¿liwia ona Dasein jego mo¿noæ-umierania, to znaczy
przezwyciê¿enia ontycznie sprzecznego fenomenu faktycznej mierci drugiego, aby dojæ do swojej w³asnej fenomenalnoci zorientowanej ku przysz³oci.
Podobnie dzieje siê z opisem zawsze mo¿liwej nieobecnoci, która wskazuje
zawsze jakiego okrelonego nieobecnego, a wiêc ukazuj¹cego siê konkretnego faktu dla mnie albo wszelkiego mo¿liwego braku. Potwierdzenie uniwersalnoci donacji mo¿na umocniæ przywo³uj¹c teoriê przedmiotu. Je¿eli, za
Meinongiem, nale¿y przyj¹æ paradoks, ¿e […] daj¹ siê [es gibt] przedmioty,
wobec których mo¿na stwierdziæ, ¿e siê tu nie znajduj¹ [es gibt nicht] [tak jak:
kwadratowe ko³o], z czego wynika, ¿e one s¹ […] z natury poza byciem [ausserseiend]31. Jak wiêc opisaæ ich sposób ukazywania siê, bo przecie¿ niew¹tpliwie
jawi¹ siê  czy¿ nale¿y wykluczyæ je z rzeczywistoci? Pozostaje jedna odpowied: ten obiekt, [ ] jak ka¿dy inny przedmiot, jest w jaki sposób dany uprzedE. H u s s e r l, Die Idee der Phänomenologie, s. 74; Idea fenomenologii, s. 88-89.
Tam¿e.
30
Tam¿e, s. 7; s. 15.
31
M e i n o n g, Über Gegenstandstheorie, [w:] Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und
Psychologie, Leipzig, 1904, cyt. za: J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 25.
28

29
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nio w stosunku do naszej decyzji dotycz¹cej jego bycia czy nie-bycia; w rzeczywistoci, [ ] wszystko, co poznawalne, jest dane  dok³adniej, dane do poznawania. I w miarê, gdy wszystkie obiekty s¹ poznawalne, donacja [Gegebenheit]
mo¿e im byæ przyznana jako w³asnoæ uniwersalna, wszystkiemu bez wyj¹tku, nie
wa¿ne czy one s¹ czy nie32. Nic nie wymyka siê donacji, choæ mog¹ byæ nieokrelone zjawiska w donacji.
Ta hipoteza jednak spotyka pewne obiekcje. Najwa¿niejsza dotyczy relacji
tego, co dane do donacji. Mo¿na zarzuciæ jej stworzenie rozdzia³u (écart) pomiêdzy przyczyn¹ a skutkiem, otwieraj¹c tym samym przestrzeñ dla teologicznych interpretacji tej¿e przyczyny: czy¿ Bóg nie interweniuje, w teologii objawionej i w tradycji onto-teo-logicznej (czasem wymieszanych ze sob¹33), jako
przyczyna bytów, które sta³y siê skutkami i ewentualnie jako donator daj¹cy
swoje dary? Ten zarzut jednak, wed³ug Mariona, ³atwo mo¿na odeprzeæ. Przede
wszystkim dlatego, ¿e w teologii objawionej przyczynowoæ odnosi siê do
Boga w taki sposób, ¿e nie jest On kim, kogo da siê poj¹æ w oparciu o swoje
skutki, lecz pozostaje ci¹gle poznany jako nieznany; w rzeczywistoci, przyczynowoæ mo¿e dziaæ siê dziêki Bogu jako punktowi wyjcia bez dzia³ania
na Niego (On nigdy nie jest skutkiem czegokolwiek) ani bez wskazywania istoty (nie jest jako causa sui). Nastêpnie, poniewa¿ donacja tu przywo³ywana
przynale¿y tylko do fenomenologii, jest wiêc zale¿na od redukcji w swej wiarygodnoci, to znaczy, ¿e bierze w nawias wszelk¹ transcendencjê, tak¿e Boga.
Wreszcie, poniewa¿ pozosta³oby do ustalenia pojêciowo to, ¿e, wed³ug teologii objawionej, Bóg przychodzi z samej transcendencji, a nie bardziej istotowo, z radykalnej immanencji – w figurze interior intimo meo34.
Ale mo¿na kontestowaæ bardziej subtelnie prymat donacji i, nie zaliczaj¹c
jej do pojêcia metafizycznego, uwa¿aæ j¹ za czyst¹ kwestiê jêzykow¹. Stawia
siê pytanie czy nale¿y koniecznie t³umaczyæ husserlowski termin Gegebenheit
przez donacja, podstêpnie rozdwajaj¹c jeden termin (z pewnoci¹ niejednoznaczny) na akt donacji i sam prosty dany fakt, tworz¹c wiêc przestrzeñ, je¿eli
nie teologiczn¹ to przynajmniej transcendentn¹, pomiêdzy pochodzeniem i rezultatem donacji. Dlaczego nie pozostaæ przy t³umaczeniu dane, albo, jak niektórzy, t³umaczyæ jako obecnoæ?
Tam¿e, s. 26.
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 27, przypis 2: To pomieszanie wystêpuje czêsto. Najczêciej
z powodu nieroztropnoci albo ignorancji, czasem dla wygody. To pomieszanie jest bardziej ni¿ problematyczne, do tego stopnia, ¿e teologia Boga objawionego w (i jako) Jezusie Chrystusie nigdy
nie mog³a siê rozwijaæ, faktycznie i prawomocnie, jak tylko przeciwko metafizyce i «teologii» rozumianej jako jednej z metafizyk specjalnych.
34
 w. A u g u s t y n, Wyznania, III, 6, 11, który nie widzi problemu, aby do tego dodaæ: …
et superior summo meo (t³um. polskie Z. Kubiak, Kraków 20032, s. 74).
32

33
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£atwo wykluczyæ t³umaczenie obecnoæ, wed³ug Mariona, gdy¿ termin ten
uto¿samia³by donacjê z czym, co w³anie chce ona przekroczyæ  wyjæ poza
obecnoæ trwaj¹c¹ poprzez substancjalnoæ, poza metafizykê obecnoci. Wiêcej uwagi nale¿y powiêciæ terminowi dane. Dlaczego mówi siê o danej, a nie
o fakcie albo obecnoci? Bo chodzi o pytanie, na które nie znana jest odpowied, czyli, sens tej kwestii nie jest jeszcze inteligibilny; w ka¿dym b¹d razie (nawet je¿eli natychmiast rozumiem pytanie, je¿eli od razu znajdujê rozwi¹zanie dziêki swojej zdolnoci), muszê przynajmniej rozwi¹zaæ jedn¹ dan¹,
na któr¹ powinienem odpowiedzieæ precyzyjnie poniewa¿ jej nie wybra³em, nie
przewidzia³em, ani spontanicznie nie ukonstytuowa³em; otó¿ ta dana mi siê
daje, gdy¿ ona siê narzuca, przyzywa mnie i mnie determinuje  krótko mówi¹c: ja nie jestem jej autorem35. Przychodzi ona do mnie jako wydarzenie. To
nieprzewidziane przybycie odznacza j¹ jako dan¹ i powiadcza w niej donacjê.
Donacja nie tyle wskazuje tu na pochodzenie tego, co dane, lecz na jego statut
fenomenologiczny. To, co dane  fenomen dany  daje siê z siebie samego (a
nie z podmiotu przewiduj¹cego i konstytuuj¹cego), aby powiadcza³a siê, ukryta jakby w zwiniêciu, donacja (le pli de la donation)36. Donacja nie podporz¹dkowuje tego, co dane warunkowi transcendentnemu, lecz go od niego uwalnia.
Zasada fenomenologiczna – Ile redukcji, tyle donacji, jakkolwiek fundamentalna, nic nie ma z fundamentu, ani pretensji do bycia pierwsz¹ zasad¹.
Raczej jest ona ostatni¹ zasad¹, ostatni¹, bo za ni¹ nie ma ¿adnej innej, ostatni¹ przede wszystkim, poniewa¿ nie poprzedza fenomenu, lecz pozwala na jego
pierwszeñstwo. Ostatnia zasada podejmuje inicjatywê, aby to pierwszeñstwo
przywróciæ fenomenowi. Objania ona akt, przez który to, co siê ukazuje, daje
siê i to, co siê daje, ukazuje siê na gruncie soboci nieredukowalnej i pierwszej
w porz¹dku jawienia siê. W tym procesie Ja staje siê odbiorc¹, wiadkiem, ale
prawie nigdy autorem lub producentem; w ten sposób metafizyczna i subiektywna figura transcendentalnoci doznaje tutaj po raz pierwszy definitywnie
obalenia: tak jak Nietzsche, Husserl mówi o Umwertung37.
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 28.
Por. T e n ¿ e, Étant donné, s. 97.
37
E. H u s s e r l, Idee I, s. 90: Chodzi o pójcie dalej, poza nastawienie naturalne (cel nauk),
o ujêcie tez prze¿ytych w nawias, o uchylenie ich dzia³ania. Wtedy, choæ teza jest prze¿yciem, nie
czynimy jednak z niej ¿adnego u¿ytku, i to naturalnie nie w znaczeniu prywacji (jak wtedy, gdy
mówimy o kim pozbawionym wiadomoci, ¿e nie czyni z pewnej tezy ¿adnego u¿ytku); raczej chodzi tu  jak przy wszystkich równoleg³ych wyra¿eniach  o nasuwaj¹ce odpowiednie intuicje okrelenie szczególnego rodzaju odmiany wiadomoci, która do³¹cza siê do pierwotnej prostej tezy (bez
wzglêdu na to, czy ona jest aktowym albo nawet orzekaj¹cym stwierdzeniem istnienia, czy nie)
i przewartociowuje j¹ w³anie w pewien szczególny sposób. To przewartociowanie jest spraw¹
ca³kowitej naszej swobody i przeciwstawia siê wszelkiemu mylowemu zajmowaniu stanowiska,
jakie mo¿na przyporz¹dkowaæ tezie  a jakie siê z tym przewartociowaniem nie da pogodziæ
35

36
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Zasada Ile redukcji, tyle donacji, gdy odbiera pierwszeñstwo Ja, nie przywraca go jednak dla ïýóßá czy causa – gdy¿ w³anie wymóg ukazania siê
i dania siebie bez reszty w fenomenalnoci okrela kryterium i otwiera pewien
kryzys. Bowiem, zarówno istota, substancja jak i przyczyna wystawione s¹ na
sta³e niedomaganie: jako takie, pozostaj¹ przynajmniej w czêci nieokrelone,
zmieszane, bo zawsze indukowane, rekonstytuowane, suponowane, a nie dane
lub widziane twarz¹ w twarz; s¹ wiêc wprowadzone na s³u¿bê czy to jednostek
ostatecznych (jako istota), czy to przypad³oci lub atrybutów (jako substancja),
albo skutków (jako przyczyna). W fenomenologii ïýóßá, jak równie¿ causa,
trac¹ swoje przywileje po prostu dlatego, ¿e nie ukazuj¹ siê one bezporednio
w swej oczywistoci, choæby czêciowo38.
Ka¿dy fenomen pojawia siê, ale zjawia siê on tylko na tyle, na ile siê pokazuje. Heidegger definiuje fenomen jako to, co-siê-samo-w-sobie-ukazuje39.
Nie okreli³ on jednak precyzyjnie w jaki sposób myleæ udzia³ soboci w dziele tego, co siê ukazuje. Z drugiej strony, w jaki sposób jaki fenomen móg³by
pretendowaæ do tego, aby siê rozwijaæ przez siebie samego i w sobie samym,
je¿eli Ja transcendentalne go konstytuuje jako przedmiot, dany do dyspozycji
dla i przez myl, która nim zarz¹dza z góry? W takim wiecie  wiecie przedmiotów technicznych, w naszym wiecie, w wiêkszej czêci  fenomeny osi¹gaj¹ tylko rangê przedmiotów, ich fenomenalnoæ pozostaje zapo¿yczona, jako
pochodna intencjonalnoci i intuicji, których im u¿yczamy. Aby przyj¹æ natomiast fakt, ¿e fenomen siê ukazuje, daje siê, trzeba uznaæ w nim soboæ, tak¹,
która podejmuje inicjatywê jego manifestacji. Ale czy i jak taka inicjatywa
mo¿e nale¿eæ do fenomenu. Marion zaproponowa³ odpowied: fenomen siê
ukazuje tylko na tyle, na ile najpierw siê daje – wszystko, co siê ukazuje musi,
aby to by³o mo¿liwe, najpierw siê dawaæ. Nale¿y tak¿e przyznaæ, ¿e nie
wszystko, co siê daje, siê pokazuje  nie zawsze donacja siê fenomenalizuje40.
Rozjaniona w ten sposób donacja, daj¹ca siê z-poza bycia i Ja konstytuuj¹cego, przybli¿a nas jednoczenie do okrelenia specyfiki fenomenologii
francuskiej. Dawne horyzonty dla ukazywania siê fenomenów, horyzonty
przedmiotowoci i bytowoci, zosta³y zast¹pione przez nowy horyzont
(a mo¿e przez zawieszenie wszelkiego horyzontu?)41. Pole widzenia zosta³o
poszerzone.
w jednoci pewnego «zarazem» — jako te¿ w ogóle wszelkiemu zajmowaniu stanowiska we w³aciwym tego s³owa znaczeniu.
38
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 30-31.
39
M. H e i d e g g e r, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, § 7, s. 40.
40
J.-L. M a r i o n, De surcroît, s. 35-36.
41
J.-L. M a r i o n, Un moment français de la phénoménologie, s. 13.
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III. Francuski zwrot w fenomenologii
U¿yty tu termin zwrot nawi¹zuje do heideggerowskiego Kehre i sugeruje zaistnienie radykalnej nowoci w stosunku do tego, co by³o przedtem.
Termin ten nawi¹zuje równie¿ do dyskusji jaka wywi¹za³a siê we Francji
w zwi¹zku z postawion¹ tez¹ w 1991 roku przez Dominique Janicaud, g³osz¹c¹ jakoby fenomenologia francuska dokona³a zwrotu (tournant) w kierunku
teologii42.
Janicaud wskaza³ przede wszystkim na charakterystyczne rysy fenomenologii francuskiej odró¿niaj¹ce j¹ od analiz Husserla i Heideggera, pytaj¹c czy
w otwartoci fenomenologii na to, co niewidzialne (póny Merleau-Ponty), na
Drugiego (Levinas), na czyst¹ donacjê (Marion), albo na „Arcy-objawienie”
(Henry), nie dochodzi tu ju¿ czasem do zerwania z immanentn¹ fenomenalnoci¹?43 Chodzi³o mu o analizê metodologicznych za³o¿eñ, aby zweryfikowaæ
czy pozwalaj¹ one rzeczywicie na otwarcie fenomenologicznych poszukiwañ
w kierunku absolutnej Transcendencji bez jednoczesnej zdrady husserlowskiej
troski dbania o rzetelnoæ i naukowoæ badañ44. Janicaud, szukaj¹c wyjanienia francuskiego „zwrotu” w fenomenologii, siêga do pocz¹tków filozofii Sartrea i Merleau-Pontyego, którzy, wed³ug niego, u¿ywali tylko Husserla na
potwierdzenie w³asnych projektów, w celu ich uwiarygodnienia45. Ta niewiernoæ wobec mistrza (a mo¿e i niezrozumienie?), sta³y siê, zdaniem Janicaud,
przyczyn¹ pojawienia siê nowych horyzontów w fenomenologii, które ostatecznie doprowadzi³y do teologicznego „zwrotu”.
Sartre po wojnie porzuci³ fenomenologiê, anga¿uj¹c siê w politykê pos³uguj¹c siê raczej orê¿em filozofii marksistowskiej. Na jego miejsce przyszed³
inny fenomenolog, t³umacz niektórych dzie³ Husserla na jêzyk francuski, Paul
Ricoeur. Wed³ug Janicaud, to Paul Ricoeur zasia³ ziarno, które póniej przyniesie teologiczny owoc w fenomenologii francuskiej. Ricoeur we wstêpie do
42
D. J a n i c a u d, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas 1991.
Choæ nie by³o to prawdopodobnie zamiarem autora tej tezy, odebrano j¹ raczej jako zarzut wobec
fenomenologów francuskich jakoby przez ten zwrot fenomenologia zdradza³a sam¹ siebie. Nale¿y
tak¿e zaznaczyæ, ¿e praca Janicaud odnosi siê do okresu w fenomenologii francuskiej po 1970 roku
(Zosta³a napisana na zamówienie Miêdzynarodowego Instytutu Filozofii, aby w³anie oceniæ ten
okres). Zwrot móg³by wtedy sugerowaæ zerwanie z ateizmem w fenomenologii (np. Sartre’a
i Merleau-Ponty’ego).
43
D. J a n i c a u d, Le tournant théologique de la phénoménologie française, s. 8.
44
Tam¿e, 26.
45
Sartre, jako wróg idealizmu, za wszelk¹ cenê chcia³ byæ jak najbli¿ej konkretnego ¿ycia,
egzystencji. Ale czy mo¿na by³o pos³u¿yæ siê metod¹ ejdetycznego opisu w celu odzyskania konkretu, zw³aszcza w dziedzinie uczuciowoci, nie popadaj¹c w esencjalizm? (D. J a n i c a u d, Le
tournant, s. 9). Merleau-Ponty z Fenomenologii percepcji, u¿y³ natomiast analizy intencjonalnej
w s³u¿bie geniuszu percepcji i cogito przedrefleksyjnego (D. J a n i c a u d, Le tournant, s. 10).
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pierwszej ksiêgi Idei Husserla podejmuje kwestiê dotycz¹c¹ tego, na jakim poziomie redukcji mo¿na uto¿samiæ subiektywnoæ z intersubiektywnoci¹. Na
koñcu stawia pytanie: Czy podmiot najbardziej pierwotny to Bóg?46 Sam Ricoeur nie da³ odpowiedzi na to pytanie uwa¿aj¹c, ¿e jako filozof fenomenolog
nie mo¿e wchodziæ w ten obszar. Problem jednak zosta³ postawiony i inni nie
omieszkali go rozwin¹æ. Uczynili to, zdaniem Janicaud, póny Merleau-Ponty
w niedokoñczonym dziele Le Visible et l’Invisible47, otwieraj¹c fenomenologiê
na Niewidzialne i Levinas, który w swojej twórczoci pierwszeñstwo daje Nieskoñczonemu. Potem przyszli nastêpni.
Trudno siê zgodziæ z wiêkszoci¹ przewiadczeñ Janicaud; nie jest zreszt¹
celem tego artyku³u, aby tym siê tutaj zajmowaæ, jednak debata, jaka siê dziêki
temu wywi¹za³a, i która trwa do dzi, przynios³a i przynosi dobre owoce
w postaci jasnych rozgraniczeñ i mo¿liwych zwi¹zków na p³aszczynie fenomenologia-teologia-metafizyka, a termin zwrot (ju¿ bez okrelenia teologiczny) przyj¹³ pozytywne znaczenie jako nowe otwarcie w fenomenologii
w ogóle  otwarcie na to, co transcendentne. I w³anie to otwarcie jest tak¿e
jedn¹ z cech charakteryzuj¹cych francuski moment w fenomenologii48.
Wiernoæ fenomenologii wymaga stosowania przynajmniej trzech g³ównych operacji: redukcji, intencjonalnego nakierowania i konstytucji. Jean-Luc
Marion, pisz¹c o francuskim momencie fenomenologii, wskazuje, ¿e jest w nim
zachowany ten wymóg49. Wed³ug niego to, co wnosz¹ filozofowie francuscy,
nie os³abia fenomenologii, lecz j¹ wzmacnia: uprzywilejowane miejsce hermeP. R i c o e u r, Introduction, w: E. H u s s e r l, Idées directrices pour une phénoménologie,
Paris 1950, s. XXX.
47
M. M e r l e a u-P o n t y, Visible et l’Invisible, Paris 1964. Por. J. M i g a s i ñ s k i, Merleau-Ponty, Warszawa 1995, s. 74-86 oraz t³umaczenie fragmentu Widzialne i niewidzialne, s. 178190.
48
Marion uwa¿a, ¿e zwrot dokona³ siê ju¿ od Levinasa wraz z wydaniem Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl w 1930 roku, a ju¿ na pewno w jego ksi¹¿ce Le temps et
l’autre z 1948 roku (J.-L. M a r i o n, Un moment français de la phénoménologie, 13). Mo¿na iæ
jeszcze dalej i wskazaæ na Heringa, który skierowa³ fenomenologiê na religiê, o czym napisa³em
wy¿ej. Osobicie s¹dzê, ¿e ci¹gle nie dowartociowuje siê tak¿e roli, jak¹ spe³ni³ we wspó³czesnej
filozofii francuskiej Gabriel Marcel, nazywany przez Levinasa „papa”. (Por. A. L a t o ñ, Homo
viator – homo testis. Gabriel Marcel jako filozof wiadectwa, w: Cz³owiek z prze³omu wieków
w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Poznañ 2002, s. 111-114). Sam Levinas, komentuj¹c
zapis z Dziennika Metafizycznego Marcela z 21 padziernika 1919 roku, dotycz¹cy relacji z blinim, nazwa³ jego mylenie now¹ racjonalnoci¹, której on sam bêdzie wierny w swojej w³asnej
refleksji (E. L e v i n a s, Une nouvelle Rationalité, w: T e n ¿ e, Entre nous. Essais sur le pensée-àl’autre, Paris 1991, s. 78-79). G. Marcel uwa¿a³ siebie za fenomenologa zajmuj¹cego siê „danymi
duchowymi”. Fenomenologiê tê nazywa³ hyperfenomenologi¹, która jest sam¹ metafizyk¹ (Por.
na ten temat: P. R i c o e u r, Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du paradoxe, Paris 1948, s. 77).
49
J.-L. M a r i o n, Un moment français de la phénoménologie, s. 11.
46
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neutyki nie usuwa konstytucji, lecz poszerza jej domenê; prymat etyki nie neguje intencjonalnoci, lecz j¹ odwraca i pog³êbia; dekonstrukcja nie niszczy
redukcji, lecz j¹ bezwarunkowo radykalizuje50.
Dziêki francuskiej specyfice fenomenologia rozwinê³a siê bardziej ni¿
gdziekolwiek, wesz³a na tereny nieznane przez Husserla i Heideggera. Dokona³o siê to przez odwagê radykalnego mylenia takich filozofów jak Levinas,
Marcel i Sartre, gdy skierowali oni intencjonalnoæ na Drugiego, ka¿dy oczywicie na swój sposób; Ricoeur i Derrida, choæ zupe³nie ró¿ni, skojarzyli fenomenalnoæ tak¿e z tekstem, z pismem, gdzie widzialnoæ ladu fenomenu jest
prawie nieobecna; Merleau-Ponty i Henry otwarli nowe horyzonty m.in. w fenomenologii cia³a ¿ywego (la chair)51.
Mylê, ¿e jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ francuskiego „momentu”
w fenomenologii jest inne podejcie do podmiotu. Nie jest to ju¿ podmiot samowystarczalny, „ustanawiaj¹cy rzeczywistoæ, ród³o wszelkiej w³adzy; nie
jest to egoitas, lecz ipseitas, soboæ  podmiot zale¿ny od daru z zewn¹trz.
Fenomen Zewnêtrznoci wykracza w wielu tych fenomenologiach poza fenomeny wiatowe (poza ontologiê Heideggera). Dotarcie do fenomenu donacji
umo¿liwi³o pojawienie siê takich fenomenów jak: ¯ycie, Bliskoæ, Twarz
Innego, Wezwanie, Wysokoæ, Nieskoñczonoæ, itd.

IV. Emmanuel Levinas jako fenomenolog
Levinas zawsze powtarza³, ¿e jego spotkanie z fenomenologi¹ husserlowsk¹ by³o pocz¹tkiem jego w³asnej myli filozoficznej. Czuwa³ te¿ nad tym, aby
byæ wiernym wymogom metody, której celem jest powrót do rzeczy samych;
demaskowanie konstrukcji spekulatywnych tradycji metafizycznej, ale i nieufnoæ wobec naturalnego podejcia do rzeczy, aby zajmowaæ siê tylko samym
ukazywaniem siê tego, co siê ukazuje.
Levinas od pocz¹tku równie¿ widzi pewne braki w analizach Husserla;
uwa¿a, ¿e nie idzie on doæ daleko: zwracanie uwagi na specyfikê ka¿dego typu
ukazywania siê fenomenów koñczy siê mimo wszystko u Husserla podporz¹dkowaniem wszystkich fenomenów porz¹dkowi teoretycznemu przedmiotu.
Równie¿ opis sposobu ukazywania siê ka¿dego fenomenu koñczy siê mimo
wszystko powrotem do wiadomoci pojmowanej jako suwerenne i absolutne
miejsce zarz¹dzania52.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 12.
52
R. C a l i n, F.-D. S e b b a c h, Le vocabulaire de Levinas, Paris 2002, s. 47.
50

51
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Heidegger, zdaniem Levinasa, uwolni³ fenomeny ze szponów teoretycznoci i samej wiadomoci, gdzie Ego jest pojmowane jako biegun, do które
wszystko siê sprowadza. Dla Levinasa jednak równie¿ Heidegger nie idzie doæ
daleko, gdy¿ uznaj¹c w byciu wydarzenie wprowadzania bytów w obecnoæ,
staje siê g³uchy na to, co przerywa porz¹dek bycia, a wiêc i wszelk¹ fenomenologiê, tak¿e heideggerowsk¹, a mianowicie, etyczny motyw Nieskoñczonego, który stanie siê centraln¹ rzeczywistoci¹ filozofii Levinasa.
Levinas jest wierny w stosowaniu solidnego opisu fenomenologicznego
tego, co siê jawi rzeczywicie, a nie pochodzi z dedukcji lub indukcji. Nie idzie
jednak w kierunku redukcji transcendentalnej, lecz koncentruje siê na analizie
intencjonalnej, umieszczaj¹c pojêcia w dynamizmie ich horyzontów sensu,
w tym, co utkane z nici intencjonalnych53. W szczególny sposób upodoba³ sobie husserlowski horyzont sensu w jego aspekcie nadmiaru, czego wiêcej
w stosunku do tego, co jest aktualnie dane54. W tym horyzoncie nie mo¿e dojæ
do pojawienia siê przedmiotu na sposób daj¹cy siê ogarn¹æ; to, co siê daje nie
mo¿e „zakrzepn¹æ” w istocie. Ka¿dy wymiar sensu odsy³a do jeszcze innego,
domaga siê czego wiêcej55. Ta droga doprowadzi³a Levinasa do szukania pomocy w jêzyku hiperbolicznym i emfatycznym, by móc wyra¿aæ rezultaty swoich badañ albo raczej pokazywaæ, ¿e nie ma sformu³owañ ostatecznych56. Chodzi³o o to, aby sublimowaæ jak¹ ideê a¿ do jej pêkniêcia, uwalniaj¹cego
uwiêzione przez ni¹ nies³ychane znaczenia57. Dla Levinasa jest to równie¿
moment koñca fenomenologii, gdy¿ to pêkniêcie jest wy³omem w wiecie
bycia, w ontologii i otwiera na etykê, która pochodzi spoza bycia. Jêzyk
etyczny, by nie zdradziæ Nieskoñczonego i/lub Drugiego w jego twarzy, musi
zawiesiæ fenomenologiê. Nieskoñczonoæ i/lub twarz bliniego nie jest w stanie wyraziæ siê poprzez filozofiê greck¹, w której istnienie to¿same jest z tym,
co siê ukazuje. Nieskoñczonoæ otwiera wymiar sensu w nadmiarze, ponad
bycie i ukazywanie siê. Etyka daje wiadectwo sensu po zawieszeniu (przekroczeniu) fenomenologii58. „Koniec fenomenologii” nale¿y tu rozumieæ jako spe³53
Tam¿e; Por. E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków
1994, s. 154.
54
E. H u s s e r l, Medytacje Kartezjañskie, t³um. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 68.
55
E. L e v i n a s, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 19884, s. 130.
56
E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 154-155.
57
R. C a l i n, F.-D. S e b b a c h, Le vocabulaire de Levinas, s. 48.
58
Levinas nazywa równie¿ swój sposób filozofowania fenomenologi¹ w odwróconym kierunku (dans un sens détournée), co wskazuje na wyjcie poza fenomeny wiatowe i na pierwszeñstwo Innego (Emmanuel Levinas: visage et violence première (phénoménologie de l’éthique),
Rozmowa J. Lengera z E. Levinasem, w: La différence comme non-indifférence. Étique et altérité
chez Emmanuel Levinas, A. Münster (red.), Paris 1995, s. 130). Dobr¹ ilustracj¹ tego mo¿e tu byæ
nastêpuj¹ca wypowied Levinasa: Bycie zasadza siê na swoim byciu. Z bycia wynika samo jego

82

ANDRZEJ LATOÑ

nienie jej powo³ania. Epifania etyki w sensie levinasowskim jest mo¿liwa dziêki fundamentom jakie daje fenomenologia. Twarz ukazuje siê i jednoczenie
robi wy³om, rozbija to, co tylko jest ukazywalne.
Levinas jest fenomenologiem docieraj¹cym do wymiarów sensów, które
przed Husserlem i Heideggerem by³y zamkniête. Oto wypowied samego Levinasa, który okrela siebie jako fenomenologa: Mylê, ¿e to, co robiê, jest
mimo wszystko fenomenologi¹, nawet jeli nie stosujê redukcji zgodnie regu³ami Husserla, nawet jeli nie respektujê ca³ej Husserlowskiej metodologii. Najwa¿niejsza cecha, okrelaj¹ca dzi nawet tych, którzy nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za
fenomenologów, polega na tym, ¿e, cofaj¹c siê od rzeczywistoci mylanej do
pe³ni samego mylenia, odkrywamy, bez ¿adnej przes³anki dedukcyjnej, dialektycznej czy innej, coraz to nowe wymiary sensu. W³anie taka analiza wydaje
mi siê tym odkryciem Husserla, które, niezale¿nie od w³asnej Husserlowskiej
metodologii, pozostaje zdobycz¹ wszystkich. Husserl odkrywa, ¿e jeli wychodz¹c od przedmiotu, badam «sposoby», w jakie do niego docieram, ten sposób
docierania okazuje siê istotny dla sensu samego przedmiotu: ods³ania ca³y krajobraz zapomnianych horyzontów, na tle których to, co siê ukazuje, nabiera
innego sensu ni¿ wtedy, gdy rozwa¿ane by³o w bezporednim nañ ukierunkowaniu. Fenomenologia nie podnosi fenomenów do rangi rzeczy w sobie, ale
sprowadza rzeczy w sobie do horyzontu ich ukazywania siê, do ich zjawiskowoci, sprawia, pozwala ukazaæ siê samemu ukazywaniu poza istot¹ tego, co
bycie. Znana jest teza Heideggera: Dasein jest bytem, któremu chodzi o w³asne bycie. Spinoza
mówi³ o conatus essendi, wysi³ek bycia jest histori¹, histori¹ pierwsz¹. U Heideggera to przekonanie jest bardzo wa¿ne. Dla autora «Bycia i czasu», Dasein musi byæ, a poniewa¿ musi byæ, bycie
jest mojoci¹. Ten «przymus bycia» jest mu narzucony w sposób tak ostry i nieunikniony, ¿e staje
siê on dla niego zadaniem. Heidegger kontynuuje dalej: poniewa¿ Dasein jest mój, bycie to Ja. To
jest ten s³ynny fragment. Oczywicie, jest wiele innych fragmentów w «Byciu i czasie», ale ten konkretny wskazuje na aspekt darwinowski, na codzienn¹ walkê przeciwko innym. Historia ludzkoci
jest tak¿e wojn¹. Ale przecie¿, w ludzkim wiecie jest równie¿ mo¿liwa wiêtoæ. Jeden mo¿e umrzeæ
za drugiego. Nie mogê powo³aæ siê tu na statystykê: opieraj¹c siê na statystyce pozostajemy tylko
w sferze wysi³ku bycia. Tymczasem ludzkoæ zawsze uwa¿a³a to, co wiête jako co ludzkiego. Jedyna wartoæ, która nigdy nie doczeka³a siê opracowania, to wiêtoæ. A wiêtoæ to mo¿liwoæ
odczuwania bycia-ku-mierci-innego bardziej intensywnie ni¿ moje w³asne bycie-ku-mierci. To nie
jest jaki dowód. Ale zawsze, gdy to nam siê przydarza, mówimy, ¿e to jest prawdziwie ludzkie.
Dlatego w³anie próbowa³em znaleæ w relacji cz³owieka do innego cz³owieka, generalnie przy
pomocy metody fenomenologicznej, miejsce, gdzie to siê ukazuje. Tym wyj¹tkowym miejscem jest
«twarz drugiego». To jest to, co boskie w cz³owieku, w bardzo konkretnym sensie. Ca³a moja fenomenologia do tego zmierza: twarz jest nagoci¹ drugiego, byciem-wystawionym drugiego, jego
byciem ¿ebrz¹cym; oczywicie ka¿da twarz ma swoj¹ wa¿noæ, swoj¹ pozycjê. Ale to, co ja okrelam twarz¹ innego, to wiêcej ni¿ krawat: to «ja tu jestem», «jestem tym oto», tym bytem wystawionym, tym wydaniem siê. Dlatego te¿ w twarzy zawiera siê jednoczenie przykazanie. Zawsze
odczuwam je jako przykazanie: «Nie zabijaj» (Tam¿e, s. 133).
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siê ukazuje, nawet je¿eli nie odciska ono swoich modalnoci w sensie danym
spojrzeniu. Oto, co zostaje nawet wtedy, gdy intencjonalnoci nie uwa¿amy ju¿
za teoretyczn¹ i nawet wtedy, gdy nie uwa¿amy jej ju¿ za akt. Kiedy wychodzimy od tematyzacji bytu ludzkiego, otwieraj¹ siê nowe wymiary, istotne dla
mylanego sensu. Wszyscy, którzy tak myl¹ i szukaj¹ tych wymiarów, aby znaleæ ten sens, uprawiaj¹ fenomenologiê59.
59

E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 154-155.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Emmanuela Levinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej
The conception of ethics as prime philosophy in Emmanuel Levinas

By³ jedyny i niezg³êbiony (jak ka¿dy cz³owiek)
Jorge Luis Borges

W filozofii jednak zawsze warto ryzykowaæ
Emmanuel Levinas

I. Status quaestionis
Pojêciem filozofii pierwszej pos³u¿y³ siê Arystoteles, widz¹c w öéëïóïöéá ðñïôå najwa¿niejszy poprzez sw¹ fundamentalnoæ dzia³ filozofii. W klasycznej grece znaczenie s³owa ðñïôïò ma wyranie aksjologiczne, a nie tylko
numeryczne zabarwienie  pierwszy oznacza to, co najwy¿sze. Ten status zosta³ w myli Stagiryty przyznany metafizyce, rozumianej jako ogólna teoria
bytów  to ona ma pe³niæ funkcje kierownicze i górowaæ nad innymi naukami,
stanowi¹c ich fundament. Czym zajmuje siê wed³ug Arystotelesa metafizyka?
Czytamy w jego dziele jej powiêconym: Móg³by kto zapytaæ, czy pierwsza
filozofia jest ogólna, czy te¿ zajmuje siê jakim rodzajem i jak¹ jedn¹ natur¹
[...]. Odpowiadamy, ¿e je¿eli nie istnieje inna substancja ni¿ ta, któr¹ ustanowi³a przyroda, to fizyka jest nauk¹ pierwsz¹; je¿eli natomiast istnieje jaka substancja nieruchoma, to nauka o tej substancji powinna byæ wczeniejsza
i powinna byæ pierwsz¹ filozofi¹ i, w ten sposób, ogóln¹, bo jest pierwsz¹. Po-
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winno do niej nale¿eæ badanie bytu jako takiego, tzn. zarówno jego istoty, jak
i atrybutów, które mu przys³uguj¹ jako bytowi1. Metafizyka zatem, to analiza
rzeczywistoci pod k¹tem jej istnienia, badanie bytu (jako czego istniej¹cego)
jako bytu (jako co istniej¹cego). Gdyby istnia³y wy³¹cznie byty bêd¹ce w ruchu, wtedy rolê pierwszej nauki pe³ni³aby fizyka. Je¿eli jednak istnieje substancja nieruchoma, wtedy jej miejsce zajmuje metafizyka, rozumiana jako ogólna
teoria bytów, ogólna  a wiêc nie wykluczaj¹ca ze swego pola badañ ¿adnego
bytu2.
W czasach nowo¿ytnych sytuacja uleg³a doæ zasadniczej zmianie. Kartezjusz wskaza³ na absolutnoæ nie bytu jako takiego, ale poznaj¹cej wiadomoci, cogito. A zatem to nie ontologicznie fundowana teoria bytu, lecz teoriopoznawczo rozumiana teoria rzeczywistoci stawa³a siê w takiej optyce filozofi¹
pierwsz¹. Analiza wiadomoci by³a dla Kartezjusza narzêdziem budowania
metafizyki, co jest doskonale widoczne w jego Medytacjach o filozofii pierwszej, zreszt¹ wydawanych w jêzyku francuskim, w przygniataj¹cej wiêkszoci,
pod tytu³em Méditations métaphysiques. W myli Kartezjusza bowiem to metafizyka jest nadal filozofi¹ pierwsz¹, ale jej rozumienie przechodzi przez rewolucyjny wstrz¹s  to prawid³a rz¹dz¹ce rozumem wysuwaj¹ siê na pierwszy
plan przy poszukiwaniu prawdy o rzeczywistoci. Pewnoæ i oczywistoæ sta³y
siê niezawodnym kryterium prawdy. Pisa³ Kartezjusz: przedstawiê w Medytacjach przede wszystkim te myli, które mnie samego przywiod³y do przekonania, ¿e uzyska³em pewne i oczywiste poznanie prawdy  zobaczymy, czy bêdê
móg³ przekonaæ nimi równie¿ innych3. Tym tropem epistemologii wyprzedzaj¹cej ontologiê posz³a filozofia nowo¿ytna, co najpe³niejszy bodaj wyraz znalaz³o w myli Kanta (filozofia transcendentalna poprzedzaj¹ca wszelk¹ metafizykê4 jako filozofia pierwsza), a w czasach wspó³czesnych w redukcji transcendentalnej Husserla. Pisa³ Kant w Prolegomenach: A¿eby metafizyka mog³a
obecnie rociæ prawo nie tylko do zwodniczego wmawiania czego, lecz i do
pe³nego zrozumienia poznania oraz przekonania co do s³usznoci, na to potrzeba, by krytyka rozumu wy³o¿y³a, i to w postaci zupe³nego systemu, wszystko, co
nastêpuje, a wiêc: zasób ca³kowity pojêæ a priori, ich podzia³ wed³ug ró¿nych
róde³, zmys³owoci, intelektu i rozumu, dalej zupe³n¹ ich tablicê i rozcz³onkowanie wszystkich tych pojêæ, wraz z tym wszystkim, co daje siê st¹d wywnioskowaæ, nastêpnie za przede wszystkim, za pomoc¹ dedukcji tych pojêæ, mo¿A r y s t o t e l e s, Metafizyka, t³um. K. Leniak, Warszawa 1983, s. 151.
Arystoteles nie u¿ywa³ s³owa metafizyka, stosuj¹c takie okrelenia, jak filozofia pierwsza,
nauka, teologika etc.
3
R. D e s c a r t e s, Medytacje o filozofii pierwszej, t³um. J. Hartman, Kraków 2002, s. 27.
4
Por. I. K a n t, Prolegomena do wszelkiej przysz³ej metafizyki, która bêdzie mog³a wyst¹piæ
jako nauka, t³um. B. Bornstein, Warszawa 1993, s. 40.
1
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liwoæ syntetycznego poznania a priori, zasady u¿ycia tych pojêæ, a w koñcu
ich granice5. Spór o to, co jest filozofi¹ pierwsz¹ w czasach nowo¿ytnych
i wspó³czesnych wyranie przechyla³ siê w stronê zwolenników szeroko rozumianego ujêcia transcendentalnego i refleksyjnego. Husserl podj¹³ siê wrêcz
powtórnego napisania Medytacji Kartezjusza w perspektywie wiedzy filozoficznej XX wieku, niejako zamykaj¹c tê epokê wiadomociowego ugruntowania teorii rzeczywistoci. Nazwa³ tu fenomenologiê neokartezjanizmem, widz¹c
w myli Descartesa bezporedni impuls do przekszta³cenia fenomenologii
w radykalnie now¹ postaæ transcendentalizmu. Husserl: Rzeczywicie, Kartezjusz inauguruje ca³kiem nowy typ filozofowania, filozofowania, które zmieniaj¹c ca³y dotychczasowy styl odwraca siê w radykalny sposób od naiwnego
obiektywizmu w kierunku subiektywizmu transcendentalnego6. Husserl idzie
jednak dalej ni¿ Descartes, poddaj¹c zabiegowi epoché tak¿e kartezjañsk¹ sferê psychologicznego samodowiadczenia i redukuj¹c j¹ do obszaru transcendentalno-fenomenologicznego samodowiadczenia.
W czasach wspó³czesnych, jeden z najbardziej wp³ywowych mylicieli,
Martin Heidegger, krytykuj¹c kartezjañskie przeciwstawienie podmiot-przedmiot twierdzi³, i¿ prowadzi ono do wytwarzania wiato-obrazów. Byt staje siê
bowiem pochodn¹ wiadomoci, jest przed-stawiony wiadomoci i mo¿e byæ
przez ni¹ manipulowany7. Z kolei na totalizuj¹cy charakter poznania obecnego
w ca³ej tradycji filozofii zachodniej zwróci³ uwagê Franz Rosenzweig. Filozofia od Wysp Joñskich po Jenê próbuje, wed³ug niego, stworzyæ totalnoæ,
w któr¹ wciska rzeczywistoæ, redukuje wszystko do jednego  wiata, Boga,
cz³owieka, rozumu. A jednak cz³owiek nie mieci siê w takich schematach,
a najlepszym na to dowodem jest dowiadczenie mierci, które ca³kowicie rozbija totalizuj¹c¹ metafizykê zachodni¹. Pisa³ Rosenzweig w Gwiedzie zbawienia: Jeli filozofia nie chce zatykaæ uszu na krzyk przelêknionej ludzkoci, to
musi wyjæ od tego  i to wiadomie  ¿e nicoæ mierci jest Czym, ka¿da nowa
Nicoæ mierci  czym nowym, wci¹¿ na nowo zatrwo¿onym, Czym, o czym
nie mo¿na nie mówiæ, czego nie mo¿na przemilczeæ. A zamiast chowaj¹cej g³owê w piasek jednej i ogólnej Nicoci, przed krzykiem lêku wobec mierci, któr¹
chce ona wyprzedziæ tylko jednym i ogólnym poznaniem, musi mieæ odwagê
s³uchaæ tego krzyku i nie zamykaæ oczu na okrutn¹ rzeczywistoæ8. Tradycyjny
typ mylenia metafizycznego, metafizykê Wszystkiego i jednoczenie Jednego
trzeba zatem  postuluje Rosenzweig  poddaæ dekonstrukcji i rozpocz¹æ nowe
Tam¿e, s. 176-177.
E. H u s s e r l, Medytacje Kartezjañskie, t³um. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 5-6.
7
M. H e i d e g g e r, Czas wiatoobrazu, w: T e n ¿ e, Budowaæ, mieszkaæ, myleæ. Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 128-167.
8
F. R o s e n z w e i g, Gwiazda zbawienia, t³um. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 54.
5
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mylenie. Wydarzenie dialogiczne, ods³aniaj¹ce relacje miêdzy trzema rzeczywistociami: Bogiem, wiatem i cz³owiekiem, a dane w Objawieniu, stanowi
nerw tego mylenia. Rysuje siê zatem u Rosenzweiga diametralnie ró¿ny profil
filozofii pierwszej.
W spór o filozofiê pierwsz¹ i jej charakter twórczo wpisa³a siê propozycja
Emmanuela Levinasa, nawi¹zuj¹ca niew¹tpliwie do has³a nowego mylenia
Rosenzweiga. W jego wszak duchu pisa³: Zachodnia filozofia by³a najczêciej
ontologi¹: redukcj¹ Innego do Tego Samego za porednictwem trzeciego i neutralnego terminu, który zapewnia³ rozumienie bytu9. Dla Levinasa ani ontologia ani epistemologicznie nachylona filozofia transcendentalna nie mog¹ pe³niæ zaszczytnej roli bycia pierwsz¹ filozofi¹. Jest ni¹ bowiem metafizyka, ale
rozumiana jako etyka i ostro przeciwstawiona ontologii. To doæ zaskakuj¹ce
stanowisko wymaga dok³adnej eksplikacji i krytycznej oceny. W jakim sensie
mo¿na rozumieæ pierwszeñstwo etyki i czym ona sama jest w myli Levinasa?
Czy chodzi tu o klasycznie rozumian¹ etykê normatywn¹ jako refleksjê nad
zasadami postêpowania moralnego, o analizê wartoci moralnych? Ale w jakim sensie tak rozumiana etyka mia³aby byæ pierwsz¹ filozofi¹? Logika naszego wywodu ka¿e zatem przyjrzeæ siê wpierw koncepcji etyki rozwijanej przez
Levinasa.

II. Dualny charakter etyki w myli Levinasa
Wydaje siê, ¿e etyka stanowi³a poniek¹d jedyny temat mylenia Levinasa
na wszystkich etapach jego filozofowania. Nabywa³ coraz g³êbszego przekonania, ¿e mówienie o etycznoci domaga siê znalezienia takiego jêzyka, który
nie bêdzie uwik³any w dyskurs ontologiczny. O ile ten projekt de-ontologizacji
jêzyka obecny w Totalité et Infini pozostawia du¿o do ¿yczenia, to ju¿ w Autrement qu’être ou au-delà de l’essence mo¿na mówiæ o jego daleko id¹cej realizacji. Wielu komentatorów myli Levinasa twierdzi, ¿e dokona³o siê to nie
bez wp³ywu krytyki Jacquesa Derridy, wyra¿onej w Métaphysique et Violence.
W ka¿dym razie celem mylenia Levinasa by³o nie-ontolog i c z n e m ó w i e n i e o e t y c z n o  c i, z n a l e z i e n i e j e j p r z e d -  r ó d ³ o w e j p o s t a c i, w s k a z a n i e n a f u n d a m e n t a l n y s e n s t e g o, c o
e t y c z n e.
Levinas etycznoæ wywodzi z Dobra rozumianego po platoñsku jako Ýðåêåéíá ôÞò ïýóéáò (Pañstwo ks. VI, 509)  poza byciem, ale te¿ poza istot¹. Pisa³
wszak Platon: Dobro to nie jest istota, tylko co ponad wszelk¹ istotê, co wy9

E. L é v i n a s, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 32.
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¿szego i mocniejszego o wiele (t³um. W. Witwicki). W tym duchu Levinas powie, i¿ Dobro le¿y ponad bytem i mieci siê ponad wszelk¹ istot¹10. Dobro
wyprzedza zatem byt, ca³y porz¹dek istnienia, jest ponad nim  w tym sensie
jest meta-fizyczne, bêd¹c poza (au-dela) wszelk¹ fizycznoci¹, poza porz¹dkiem bycia (l’etre). Dlatego w³anie Levinas widzia³ w etyce metafizykê. Pisa³
w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹: Przejæ do innego ni¿ bycie, inaczej ni¿ byæ.
Nie byæ inaczej, ale inaczej ni¿ byæ. [...] Byæ albo nie byæ  nie na tym polega
problem transcendencji. Wypowiadaj¹c inne bycia  inaczej ni¿ byæ  chcemy
g³osiæ ró¿nicê wy¿sz¹ od ró¿nicy, jaka oddziela byt od nicoci, dok³adnie ró¿nicê tego, co wy¿sze lub ponad  ró¿nicê transcendencji11. ród³owym dowiadczeniem Dobra jako radykalnego transcendensu, nie daj¹cego siê poznawczo uj¹æ jest dowiadczenie (rozumiane jednak nieintencjonalnie, a wiêc
nie w sensie fenomenologicznym) Twarzy i ono w³anie stanowi ród³o wszelkiej etycznoci. W nim bowiem dochodzi do ukonstytuowania siê relacji stricte etycznej: Dostêp do Twarzy jest od razu etyczny12. Inny liczy siê w spotkaniu ponad wszystko i od niego zaczyna siê dowiadczenie etyczne. Levinas
pisze: Relacja, w której Ja spotyka Ty, jest ród³owym warunkiem pojawienia
siê etyki. Fakt etyczny niczego nie zawdziêcza wartociom, to wartoci wszystko mu zawdziêczaj¹. Konkret dobra polega na uczynieniu wartoci z drugiego
cz³owieka13. A zatem sens samej wartociowoci moralnej, znaczenie wartoci
jest uchwytne wy³¹cznie w spotkaniu, poza odniesieniem do jakichkolwiek
ogólnych i uniwersalnych zasad. Drugi jako Inny jest nosicielem imperatywu
kategorycznego, który kieruje do mnie swój apel: Ty nie mo¿esz móc! Apel ten
jest zobowi¹zaniem do najbardziej fundamentalnej postawy etycznej, jak¹ jest
dla Levinasa odpowiedzialnoæ.
Sk¹d u Levinasa wziê³a siê próba mylenia Dobra poza ontologi¹? Kluczem do tego pytania  jak siê wydaje  jest organiczne wed³ug niego zroniêcie kategorii bycia z interesownoci¹ wynikaj¹c¹ z conatus essendi. Istota rozumiana jako proces bycia jest interesowna. Esse jest interesse. Istota jest interesownoci¹  pisa³14. Interesownoæ bycia poci¹ga za sob¹ walkê egoizmów,
10
Tam¿e, s. 111. W swej wczesnej pracy pt. De lexistence a lexistant (1947), powsta³ej jeszcze w okresie ontologicznym, Levinas polemizowa³ z takim postawieniem sprawy: Platoñska
formu³a umieszczaj¹ca Dobro poza bytem jest najbardziej generaln¹, a jednoczenie najbardziej
pust¹ wskazówk¹, która je prowadzi (cyt. za: M. J ê d r a s z e w s k i, Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa mylenie o cz³owieku i Bogu, Poznañ 1999, s. 146).
11
E. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000,
s. 12.
12
T e n ¿ e, Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy z Philippem Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka,
Kraków 1991, s. 49.
13
T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 230.
14
T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ..., s. 13.
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walkê wszystkich przeciw wszystkim. W tej perspektywie racjê trzeba przyznaæ diagnozie Thomasa Hobbesa  w porz¹dku istoty, bycia, walka jawi siê
jako stan naturalny. Dlatego w³anie istotê nazwie Levinas wprost synchronizmem wojny. Je¿eli zatem analiza bytowania wyczerpywa³aby ambicje metafizyki, to mylenie absolutnej transcendencji by³oby niemo¿liwe. Wszystko sprowadza³oby siê do immanencji bytów z fundamentalnie wpisanym w nie prawem conatus essendi oraz do zwi¹zanej z tym machinacji i historycznoci. Jeli
transcendencja ma sens, mo¿e ona oznaczaæ tylko  z perspektywy wydarzenia
bycia, esse, istoty  fakt przechodzenia do tego, co inne ni¿ bycie15. Dobro
w takiej perspektywie nie mog³oby byæ Dobrem, stawa³oby siê jednym z interesownych bytów (np. jak u Arystotelesa przyci¹gaj¹cych w³adzê po¿¹dawcz¹
innych bytów i tym samym stanowi¹c¹ cel dzia³ania). I n a c z e j n i ¿ b y æ z a t e m t o i n a c z e j n i ¿ b y æ p o d w ³ a d a n i e m c o n a t u s, i n a c z e j n i ¿
t r w a æ w i s t o c i e, i n a c z e j n i ¿ b y æ i n t e r e s o w n y m, t o w y w r ó c i æ
wszechobejmuj¹cy na poziomie ontologicznej analizy bycia
p o r z ¹ d e k i n t e r e s o w n o  c i. I n a c z e j n i ¿ b y æ, t o u c z y n i æ w y ³ o m
w i m m a n e n c j i, k t ó r a z a m y k a w s o b i e w s z y s t k o, c o b y t u j e. I n a czej ni¿ byæ wskazuje na rozpad przeznaczenia immanentnie
w p i s a n e g o w b y c i e i i s t o t ê, w y m y k a s i ê P o r z ¹ d k o w i. W miejsce
bycia pojawia siê znaczenie rozumiane jako substytucja. Polega ona na rozerwaniu nieodwracalnej to¿samoci istoty w zobowi¹zaniu, które na mnie spada, przed którym nie mogê uciec i w którym jedynoæ ja mo¿e dopiero nabraæ
sensu; nie ma tu ju¿ mowy o Ja, lecz o mnie16. To¿samoæ podmiotu rozumiana
w perspektywie substytucji opiera siê zatem na niemo¿noci ucieczki przed odpowiedzialnoci¹, a raczej przed zobowi¹zuj¹cym charakterem odpowiedzialnoci. B e z i n t e r e s o w n o  æ j a k o n e r w e t y c z n o  c i m u s i z a t e m
zniszczyæ czy zawiesiæ porz¹dek bycia eksplorowany przez
o n t o l o g i ê. Ta k i j e s t s e n s m y  l e n i a D o b r a p o z a b y c i e m
i p o z a i s t o t ¹ r o z u m i a n ¹ j a k o p r o c e s b y c i a.
W duchu myli Levinasa pisa³ Józef Tischner: O dobru nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ jest, bo gdyby by³o, nie wzywa³oby nas do urzeczywistnienia. Nie
mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e go nie ma, bo gdyby ca³kiem nie by³o, nie by³oby wezwania do jego realizacji17. Owo dialektyczne jest/nie jest usuwa problem
obecny choæby na gruncie fenomenologicznej etyki wartoci, pojawiaj¹cy siê
w postaci aporii zwi¹zanej z istnieniem wartoci moralnych i ich zobowi¹zywaniem. Je¿eli wartoæ moralna istnieje w sposób idealny, to niczego nie mo¿e
Tam¿e, s. 11.
Tam¿e, s. 29.
17
J. T i s c h n e r, Spotkanie z myl¹ Lévinasa, w: E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony, s. 8.
15

16
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siê ode mnie domagaæ, je¿eli pojawia siê dopiero na kanwie jej realizacji
w dzia³aniu cz³owieka, to sk¹d p³ynie jej powinnoæ? Wyprowadzenie Dobra poza porz¹dek bytowy, poza istnienie, uchyla te pytania jako le postawione. Czy jednak to poza-ontologiczne spojrzenie na Dobro poza wszelkim byciem i istot¹ nie rodzi jeszcze wiêkszych problemów? Czy w ogóle jest mo¿liwe? Powy¿ej zacytowane s³owa Tischnera zdaj¹ siê to kwestionowaæ. Dobro
musi jako byæ. Sam Levinas te¿ zdaje siê byæ tego wiadomy. Chce jednak
ocaliæ j¹dro Dobra, a sprowadzaæ dobro do bycia  do jego rachunków i historii  to przekrelaæ dobroæ18.
Dla Levinasa spotkanie z cz³owiekiem, w którego Twarzy przewituje Dobro, kategorycznie wzywaj¹ce do odpowiedzialnoci, stanowi fundament etyki. Etyczna inicjatywa nale¿y ca³kowicie do Innego, który ju¿ samym swoim
istnieniem obsesyjnie «przeladuje» podmiot19. Odczytanie tego wezwania, popadniêcie w tê obsesjê, zak³ada istnienie w cz³owieku szczególnego zmys³u moralnego (mo¿na by tu szukaæ kontynuacji XVIII-wiecznych koncepcji
moral sense, rozwijanych w brytyjskiej filozofii moralnoci w tzw. nurcie sentymentalizmu)  byæ mo¿e jest on pochodn¹ stygmatyzacji przez Dobro i wezwaniu do dobroci. Szczególnie ów imperatyw kategoryczny wzywaj¹cy do
odpowiedzialnoci jest czytelny w Twarzy sieroty, wdowy i przybysza, jako
ludzi szczególnie potrzebuj¹cych pomocy, jako tych, których sytuacja postawi³a w drastycznie trudnym po³o¿eniu. Wziêcie odpowiedzialnoci za ich los jest
jedynym remedium na tê sytuacjê. Przy czym wziêcie odpowiedzialnoci musi
byæ ca³kowicie bezinteresowne, a wrêcz zak³adaj¹ce asymetriê relacji  ja jestem ca³kowicie odpowiedzialny za Drugiego, natomiast nie powinienem nawet pytaæ, czy Drugi jest odpowiedzialny za mnie. Bezinteresownoæ poci¹ga
za sob¹ bezwarunkowoæ. Powie obrazowo w jednym z wywiadów Levinas:
jestem odpowiedzialny za Innego, nawet gdy mnie zanudza, nawet gdy mnie
przeladuje20. Je¿eli nie poddajê siê cinieniu imperatywu p³yn¹cego ze spotkania z Twarz¹ Innego, je¿eli nie potrafiê przebudziæ siê na Innego, wtedy
zjawia siê z³o, bo z³o to porz¹dek bycia tout court21. Póny Levinas stawia³
sprawê ekstremalnie. Pos³uchajmy: Czy¿ moje bycie-w-wiecie albo moje
«miejsce pod s³oñcem», moje u-mnie nie by³y przyw³aszczeniem [sobie] miejsc
nale¿¹cych do innego cz³owieka, ju¿ przeze mnie uciskanego, g³odzonego, wykluczanego w jakim trzecim wiecie: odtr¹caniem, wy³¹czaniem, wypêdzaE. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ..., s. 36.
M. J ê d r a s z e w s k i, Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela
Lévinasa, Poznañ 1990, s. 204.
20
Filozofia, sprawiedliwoæ i mi³oæ. Z Emmanuelem Lévinasem rozmawiaj¹ R. Fornet
i A. Gomez, t³um. B. Tyboñ, w: „Midrasz” 2005, n. 11, s. 20.
21
Tam¿e, s. 22.
18
19
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niem, ograbianiem, zabijaniem [...]. Lêk przed wszystkim, co moje istnienie
mo¿e wype³niæ przemoc¹ i zbrodni¹  mimo jego intencjonalnej i wiadomociowej niewinnoci22. Obawa, ¿e zajmujê czyje miejsce, przychodzi do mnie
nietematyzowalnie z twarzy drugiego, czyni¹c moje bycie-winnym wszechogarniaj¹cym poczuciem, wynikaj¹cym jakby z samego aktu istnienia, z mojego bycia.
Póny Levinas akcentowa³ wybranie cz³owieka do dobra przez Dobro
w czasie an-archicznym, w diachronii relacji z transcendencj¹, wybranie stygmatyzuj¹ce i niejako usprawniaj¹ce do bezwzglêdnej i nieograniczonej odpowiedzialnoci: cz³owiek naznaczony przez Dobro do dobroci jest dotkniêty szaleñstwem nieskoñczonej odpowiedzialnoci za Drugiego23. Levinas szuka³ fundamentalnego sensu etyki i nie próbowa³ nawet budowaæ zwartej koncepcji
etyki normatywnej. A jednak w jego myleniu pojawi³ siê w¹tek etyki rozumianej jako filozoficzna teoria normatywnie uchwyconej moralnoci. Jej potrzeba w myleniu Levinasa pojawia siê wraz ze zjawieniem siê Trzeciego, który nie bierze bezporednio udzia³u w spotkaniu Ja-Drugi. Trzeci symbolizuje
spo³eczeñstwo, ludzi spoza intymnej relacji Twarz¹-w-Twarz. Wieloæ ludzi domaga siê regulacji etycznych na zasadzie norm, regu³ i wartoci. Jej fundamentem jest sprawiedliwoæ spo³eczno-polityczna jako naczelna zasada etyki normatywnej.
Mamy zatem u Levinasa swoisty dualizm w jego myleniu etyki. Etykê
fundamentaln¹ i schematyczny zarys etyki normatywnej. Ta pierwsza mówi
o samej przed-ród³owoci etycznoci  jest ni¹ dowiadczenie Twarzy, ods³aniaj¹cej Dobro z jego wymogiem wziêcia odpowiedzialnoci za Innego. Druga
jest prób¹ nakrelenia programu etyki normatywnej, reguluj¹cej relacje ludzi
miêdzy sob¹ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym poprzez funkcjonowanie instytucji pañstwa i prawa, urzeczywistniaj¹cych ideê sprawiedliwoci. Fundamentem pierwszej etyki jest zatem odpowiedzialnoæ, a drugiej sprawiedliwoæ.
Pozostaj¹ one w relacji fundowania, ale i w swoicie dialektycznym napiêciu.
Sprawiedliwoæ jest ród³owo ugruntowana w spotkaniu z Innym jako jej fundamencie i poniek¹d legitymizatorze i zasadza siê na odpowiedzialnoci. St¹d
powie Levinas, ¿e moralnoæ pojawia siê, zanim skrystalizuj¹ siê wartoci:
jako sfera faktów przed sfer¹ praw24. Napiêcie miêdzy obiema etykami rodzi
siê z koniecznoci wyjrzenia poza relacjê bezporedniego spotkania z Drugim,
na Trzeciego i swoistego wa¿enia racji, porównywania  a wiêc czego, co
22
E. L é v i n a s, Etyka jako filozofia pierwsza, t³um. E. Sowa, w: Kwartalnik Filozoficzny
30 (2002), n. 3, s. 155.
23
M. J ê d r a s z e w s k i, Homo..., s. 81.
24
B. T y b o ñ, Klucz do filozofii Lévinasa: sprawiedliwoæ, w: „Midrasz” 2005, n. 11, s. 25.
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wyklucza absolutna odpowiedzialnoæ za bliniego. Dwie etyki Levinasa maj¹
poza tym radykalnie inny charakter metaetyczny. Etyka ród³owa, fundamentalna, przynale¿y do porz¹dku praktycznego, etyka normatywna do porz¹dku
teoretycznego. Filozofia  jako refleksja teoretyczna  zaczyna siê zatem dopiero na drugim pu³apie mylenia o etyce. Z tego p³yn¹ okrelone konsekwencje dotycz¹ce mo¿liwoci jêzykowej ekspresji na terenie etyki.

III. Apofatyczny wymiar etyki fundamentalnej Levinasa
Sytuowanie Dobra poza istnieniem i istot¹ rodzi jego istotow¹ nie-wyra¿alnoæ i eo ipso uniemo¿liwia jakikolwiek pozytywny dyskurs o Dobru. Etyka fundamentalna staje siê refleksj¹ naznaczon¹  niczym teologia  apotafycznoci¹. Pozytywne orzekanie o Dobru musi byæ równowa¿one wypowiedziami
negatywnymi i poniek¹d tylko wtedy ów dyskurs mo¿e byæ uprawniony i zasadny. Levinas szuka jêzyka, który wyprowadzi go poza ow¹ dialektykê pozytywne/negatywne i bêdzie w stanie udwign¹æ nie-wypowiadalnoæ Dobra
w mówieniu (dire). Zreszt¹ a-teoretyczny, a w³aciwie przed-teoretyczny poziom, na jakim zjawia siê u Levinasa ród³owo etycznoæ, uniemo¿liwia pozytywny dyskurs o moralnoci rozumiany jako klasycznie pojêta etyka filozoficzna. Ta milcz¹ca liturgia miêdzyludzka (Levinas i Ingmar Bergman) jest niewyra¿alna w teoriach z zakresu filozofii moralnoci, z istoty przecie¿ uwik³anych
w konteksty i jêzyk ontologii. Uprzedmiotowienie poprzez jêzyk ontologii by³oby cen¹ zbyt wysok¹, bo poci¹ga³oby za sob¹ ca³kowite zagubienie nerwu
etycznoci. Relacja do Innego staje siê w³anie wtedy etyczna, kiedy go w ¿aden sposób nie tematyzujê, tzn. nie próbujê go poznaæ, opisaæ i szukaæ dlañ
totalizuj¹cego z istoty, pojêciowego korelatu. Etyka rodzi siê z milcz¹cej 
Twarz mówi w modi milczenia  obecnoci Twarzy Innego, wzywaj¹cej do 
milcz¹co przyjêtej  odpowiedzialnoci. W³aciw¹ postaw¹ wobec tej pra-fenomenalnej rzeczywistoci jest przeto sygnitywnoci¹ nacechowane milczenie.
Wszak dyskurs operuj¹cy jêzykiem pojêciowym opisuje przede wszystkim
przedmioty ogólne, bardzo s³abo radz¹c sobie z konkretami. Spotkanie niew¹tpliwie nale¿y do tej drugiej kategorii.
Warto tu odwo³aæ siê do  ladowo ju¿ przywo³anego  fundamentalnego
rozró¿nienia w kwestii jêzyka, zaproponowanego przez Levinasa ju¿ w Totalité et Infini  na mówienie, mowê ¿yw¹ (dire) oraz na to, co wypowiedziane
(dit). Mówienie odgrywa w relacji etycznej rolê bardzo wa¿n¹, s³u¿y bowiem
komunikacji z Drugim i poniek¹d zastêpuje destrukcyjn¹ dla tej relacji postawê poznawcz¹, szukaj¹c¹ z istoty pojêciowych korelatów. Levinas zwraca
uwagê na rolê mowy (ale sprzed jêzyka?!) w spotkaniu, która jest zaprzecze-
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niem przemocy. Mówienie zawi¹zuje intrygê odpowiedzialnoci, a wiêc uczestniczy w porz¹dku pierwotnym wobec bycia i eo ipso od niego wa¿niejszym.
Z kolei wypowiedziane (dit) ma charakter totalizuj¹cy i s³u¿y kulturze immanencji, tworz¹c jêzykowe obrazy, swoiste imitacje oznaczanych przedmiotów.
O tym, co powiedziane powie Levinas, ¿e zastyga niczym wyrocznia. Pisa³a
na ten temat Barbara Skarga: W p³aszczynie etycznej [...] Dire jest porywem
ku innemu, dit zespo³em moralnych regu³, a wiêc porz¹dkiem spo³ecznym25.
Prawda etyczna w swym pra-ród³owym charakterze wy-darza siê zatem
w spotkaniu, poza nim jest w zasadzie niekomunikowalna. Samo mówienie,
obecne w spotkaniu, te¿ stanowi specyficzn¹ apofatyczn¹ perypetiê. To, co powiedziane jest zdrad¹ inaczej ni¿ byæ  dominuje bowiem nad mówieniem, które posiada wy³¹cznoæ na jego wy-powiedzenie. Pisa³ Levinas: Inaczej ni¿ byæ
wypowiada siê w mówieniu, które musi siê tak¿e od-mówiæ, aby w ten sposób
wyrwaæ inaczej ni¿ byæ temu, co powiedziane, w którym inaczej ni¿ byæ zaczyna ju¿ znaczyæ tylko byæ inaczej26. Na poziomie etyki sprawiedliwoci kwestia
upraszcza siê  tu z istoty króluje dit, uprzedmiotawiaj¹ca mowa teorii. Dualnoæ etyki Levinasa jest zatem wyrana tak¿e w przestrzeni dyskursu o etycznoci. W ka¿dym razie fundament moralnoci wyrasta z rzeczywistoci pra-fenomenalnej, nie daj¹cej siê opisaæ, wyraziæ w jêzyku, zamkn¹æ w cis³ych
twierdzeniach i s¹dach etycznych.
ród³owo pojêta etyka fundamentalna nie wywodzi siê z poznania, z rozumu i z uniwersalnoci jako ich pochodnej, lecz z bezporednioci spotkania
z Innym. Ten trop rysowa³ ju¿ Martin Buber, postrzegaj¹c aksjologicznie podstawow¹ kategoriê swego mylenia  dialog. Levinas upatruje jednak istotê
spotkania etycznego w asymetrii uniemo¿liwiaj¹cej dialog jako taki, a w jego
miejsce stawia substytucjê. Etyka jest dla Levinasa swoistym objawieniem,
a nie poznaniem27. Mówi³ on: usi³ujê unikaæ terminu «dowiadczenie moralne»; dowiadczenie moralne zak³ada podmiot, który jest obecny [là], który
przede wszystkim jest i który w pewnym momencie ma dowiadczenie moralne,
natomiast etyka, o której mówiê, kryje siê w sposobie, w jaki jestemy obecni
[là], w jaki ¿yjemy28. Dowiadczenie zak³ada wszak ukszta³towany podmiot poznania, który aktami intencjonalnymi uchwytuje przedmiot. Dla Levinasa podmiotowoæ kszta³tuje siê dopiero we wziêciu odpowiedzialnoci za Innego,
w swoistym zast¹pieniu go. Nawet w sytuacji, w której jest on sprawc¹ z³a,
trzeba wzi¹æ winê na siebie. To poprzez etykê, absolutn¹ odpowiedzialnoæ, je25
B. S k a r g a, Wstêp, w: E. L é v i n a s, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, s. XXIII. Por. T e n ¿ e,
Inaczej ni¿ byæ ..., s. 14-19, 66nn.
26
E. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ..., s. 18.
27
Por. T e n ¿ e, Etyka i Nieskoñczony, s. 59.
28
T e n ¿ e, O Bogu..., s. 158.
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stem sob¹. Intencjonalnoæ z kolei, jest wykluczona poprzez charakter relacji
etycznej. Wszak etyka pojawia siê tam, gdzie nie dochodzi do jakiejkolwiek
tematyzacji innego, gdy Inny mnie przeladuje lub wrêcz kwestionuje mnie
w moim istnieniu. Konkret Twarzy to bezporednia etycznoæ. Akty poznawcze pojmuj¹, ujmuj¹, uchwytuj¹  dla Levinasa oznacza to w³adanie, posiadanie, zagarnianie (la mainmise), swoist¹ przemoc. W ten sposób poznanie poprzez aktywnoæ intelektualn¹, poprzez przyw³aszczanie sobie, zwyciê¿a wszelk¹ innoæ, zabieraj¹c (comprend) odmiennoæ poznawanego: Pojêciowa
synteza i synopsja s¹ silniejsze od dyspersji i niezgodnoci tego, co ukazuje siê
jako inne, jako przed i jako po. Odsy³aj¹ one do jednoci podmiotu i do transcendentalnej apercepcji Ja mylê29. Dla poznaj¹cej myli nic nie mo¿e pozostaæ inne. P o j ê c i o w a n i e w y r a ¿ a l n o  æ  r ó d ³ o w e j s y t u a c j i
e t y c z n e j, j a k ¹ j e s t o b j a w i e n i e i n n o  c i p o p r z e z Tw a r z D r u g i e g o, s t a n o w i z a t e m n i e p r z e k r a c z a l n y d l a d y s k u r s u e t y k i
p r ó g. M i l c z e n i e j a w i s i ê w t e j s y t u a c j i j a k o o p t y m a l n a
i z r e s z t ¹ n a s ¹ c z o n a s y g n i t y w n y m c h a r a k t e r e m p o s t a w a. Sam
Levinas próbowa³ ten apofatyzm etyki fundamentalnej prze³amaæ, poszukuj¹c
jêzyka wyzwolonego od kontekstów ontologicznych i zdolnego do udwigniêcia etycznoci bez jej heterogenizacji. Niedoskona³oci tych prób sam by³
w pe³ni wiadomy. Przypomina³ w tym teologów apofatycznych, którzy, stoj¹c
na stanowisku niewyra¿alnoci Boga, próbowali jednak o Nim mówiæ, szturmuj¹c poniek¹d granice jêzyka.
Problem Üðïöáíóéò jeszcze bardziej siê uwyrania w kontekcie myli pónego Levinasa, akcentuj¹cego wybranie przez Dobro do dobroci w czasie anarchicznym jako podstawê etycznoci, a raczej jako podstawê zobowi¹zuj¹cej
mocy odpowiedzialnoci, ods³aniaj¹cej siê w spotkaniu z Twarz¹ Innego.
Wszak odpowiedzialnoæ za Innego nie pochodzi z decyzji cz³owieka, z jego
zaanga¿owania w sprawy Innego, lecz przychodzi spoza mojej wolnoci, z czego, co nie-ród³owe i an-archiczne, co le¿y poza byciem. Czas ten jest przesz³oci¹ nie do odzyskania, ¿adne liniowe cofanie siê ku bardzo odleg³ej przesz³oci nie jest w stanie dotrzeæ do tej pra-ród³owoci. G³ównym powodem
takiego stanu rzeczy jest absolutna diachronia, nie-obecnoæ, odseparowanie.
Przesz³oæ zaprzesz³a jest nie odzyskiwalna na drodze reminiscencji, gdy¿ jest
absolutnie niewspó³mierna z teraniejszoci¹. Diachronia, bêd¹c nietematyzowaln¹, staje siê niewyra¿alna. Wybór przez Dobro jest uprzedni wobec mojego

29
Tam¿e, s. 220. St¹d charakterystyczne s³owa Lévinasa: L’intentionnalité n’est pas le secret
de l’humain: T e n ¿ e, Sur le mort et le temps (Cours), w: L’Heure, ed. C. Chalier, M. Abenson,
Paris 1991, n. 60, s. 25.
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wyboru Dobra. Nikt nie jest dobry dobrowolnie – powie Levinas30. Nie-wyra¿alne Dobro pozostawi³o jednak lad w Twarzy Innego, która budzi moje naznaczenie do dobroci. Swoistym potwierdzeniem tezy, ¿e moja dobroæ pochodzi od Nieskoñczonoci Dobra, jest fakt nieograniczonoci odpowiedzialnoci
 d³ug wzrasta w miarê sp³acania, jak powtarza³ Levinas. Bezmiar ca³kowicie
bezinteresownej odpowiedzialnoci wywodzi siê w³anie z tego an-archicznego dotkniêcia przez Dobro.
Sprawa inaczej przedstawia siê na poziomie etyki norm i wartoci budowanej w przestrzeniach namys³u teoretycznego, a zaczynaj¹cej siê w myli
Levinasa wraz z pojawieniem siê Trzeciego jako swoistego reprezentanta
wszystkich ludzi. Unormowania prawne i moralne, jakich domaga siê kontekst
moralno-spo³ecznego funkcjonowania ludzi, z istoty prze³amuje apofatyzm
i domaga siê jêzyka pozytywnego. Ten poziom etycznoci jest analizowany
w perspektywach namys³u teoretycznego, charakterystycznego dla postawy filozoficznej. Filozofia chce byæ wiedz¹, chce opowiadaæ, jak siê rzeczy maj¹
i je wyjaniaæ  z koniecznoci zatem wchodzi w przestrzenie greckiej èåïñéá.
Ta k w i ê c e t y k a  r ó d ³ o w a n a l e ¿ y d o ð ñ Ü î é ò i t o n a j b a r d z i e j
 r ó d ³ o w e j ð ñ Ü î é ò j a k ¹ m o ¿ n a p o m y  l e æ, b o w a r u n k u j ¹ c e j
w s z y s t k i e p o r z ¹ d k i l u d z k i e j a k t y w n o  c i w  w i e c i e. N a t o miast etyka normatywna wchodzi ju¿ w przestrzenie filozofii i tym samym stanowi dzia³ refleksji teoretycznej
z i s t o t y d o m a g a j ¹ c e j s i ê p o z y t y w n e g o j ê z y k a p o j ê c i o w e g o.
I tak dochodzimy do rozumienia etyki jako filozofii pierwszej.

IV. Etyka jako filozofia pierwsza?
Sformu³owania éthique comme philosophie première u¿y³ Levinas w tytule
wyk³adu wyg³oszonego we wrzeniu 1982 roku w Louvain, a opublikowanego
dziesiêæ lat póniej. Pod tym samym tytu³em odby³o siê seminarium naukowe
zorganizowane przez Jeana Greischa i Jacquesa Rollanda w Cerisy-la-Salle
w 1986 roku. W seminarium uczestniczy³o wielu znanych mylicieli, jak np.
Jean-Luc Marion, Catherine Chalier, Bernard Casper czy Edvard Kovac. W paryskim wydawnictwie Éditions du Cerf ukaza³y siê w 1993 roku materia³y
z tego kolokwium31. Stanowi¹ one doskona³y wielog³osowy komentarz do stanowiska Levinasa, choæ chyba nie do koñca ujaniaj¹cy wszystkie aspekty zagadnienia.
T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ..., s. 24.
Emmanuel Lévinas l’éthique comme philosophie première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle 23 août-2 septembre 1986, ed. J. Greisch, J. Rolland, Paris 1993.
30

31
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W kontekcie przeprowadzonych powy¿ej analiz nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
pretendentem do miana filozofii pierwszej jest w myli Levinasa wy³¹cznie
etyka fundamentalna, owo przed-ród³owe wy-darzanie siê etycznoci na poziomie bezporedniej, nieintencjonalnej p³aszczyzny spotkania z Twarz¹ Innego. Ten poziom jawi siê Levinasowi jako najbardziej fundamentalny i ród³owy, wyprzedzaj¹cy porz¹dek nie tylko ontologiczny, ale i epistemologiczny.
Porz¹dek sensu w swej pierwotnoci pochodzi z relac j i i n t e r p e r s o n a l n e j, a Twarz, wraz ze wszystkim, co analiza mog³aby
objawiæ z jej znaczenia, stanowi pocz¹tek inteligibilnoci (poznawalnoci)32.
W innym miejscu powie Levinas: relacja wobec Innego stanowi pocz¹tek inteligibilnoci33. Tw a r z j a w i s i ê z a t e m n i e t y l k o j a k o  r ó d ³ o
e t y c z n o  c i, a l e t a k ¿ e j a k o  r ó d ³ o w y t o p o s s e n s u, u m o ¿ l i w i a j ¹ c e g o j a k ¹ k o l w i e k z r o z u m i a ³ o  æ r z e c z y w i s t o  c i. S p o t k a n i e m i ê d z y l u d z k i e, m a j ¹ c e z k o n i e c z n o  c i i n i e j a k o
 r ó d ³ o w o c h a r a k t e r e t y c z n y, u m o ¿ l i w i a z a t e m p o z n a w a n i e,
w e j  c i e w j a k ¹ k o l w i e k r e l a c j ê p o z n a w c z ¹ z e  w i a t e m. Sens,
jako fundamentalna kategoria epistemologiczna w fenomenologii, z której
wszak wywodzi siê filozofowanie Levinasa, pochodzi ze spotkania. A zatem
etyka rozumiana jako fundament ontologii i epistemologii jawi siê jako filozofia pierwsza  to ona wszak umo¿liwia zaistnienie pozosta³ych nauk filozoficznych (i chyba nie tylko filozoficznych!).
Trzeba tu zatrzymaæ siê przy przywo³anej ju¿ wy¿ej kategorii sensu, któr¹
pos³uguje siê Levinas. Problemowi sensu powiêci³ on czêæ swego dzie³a zatytu³owanego De Dieu qui vient à l’ideé. Pisa³ tam m. in.: Dla Husserla  i dla
ca³ej czcigodnej tradycji filozoficznej, któr¹ Husserl koñczy lub której przes³anki ujawnia  «nadawanie sensu» odbywa siê w myleniu, rozumianym jako
mylenie czego, jako mylenie tego lub tamtego; tego lub tamtego, któr e s¹
obecne w myleniu (cogitationes) jako rzeczywistoæ mylana (cogitatum), tak
¿e nie sposób okreliæ lub odkryæ w refleksji ¿adnej myli, nie nazywaj¹c tego
lub tamtego, których myl dotyczy. Myl «nadaj¹ca sens» powstaje jako tematyzacja  jawna lub niejawna  tego lub tamtego, a wiêc dok³adnie jako wiedza34. Ogl¹d rzeczywistoci przez kategoriê sensu, z koniecznoci poci¹ga zatem za sob¹ tematyzacjê, czyli uprzedmiotowienie, zamkniêcie innoci w tym
samym. Myl nadaj¹ca sens rodzi siê jako tematyzacja tego lub tamtego, a wiêc
dok³adnie jako wiedza35. Sens jest w klasycznej fenomenologii zroniêty z kategori¹ obecnoci czego, bycia danym (Gegebenheit u Husserla). A zatem byæ,
32
33
34
35

Filozofia, sprawiedliwoæ i mi³oæ, s. 19.
Tam¿e, s. 21.
T e n ¿ e, O Bogu..., s. 237.
Tam¿e.
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to byæ danym i jednoczenie byæ znajdywanym, byæ czym, rzecz¹, bytem.
Ca³a ta analiza pokazuje, zdaniem Levinasa, ugrzêniêcie poznaj¹cej myli
w sferze immanencji. Pisa³: w prawdzie myl wychodzi z siebie samej w stronê
bytu, ale jednoczenie nie przestaje byæ u siebie i równaæ siê sobie, nie traci
swojej miary i poza ni¹ nie wykracza36. A skoro pomiêdzy tym, co siê ukazuje
a sposobami bycia tego wiadomym zachodzi cis³a korelacja  jak chcia³ Husserl  to nasuwa siê twierdzenie, ¿e wiadomoæ nadaje sens bytowi, który niejako dyktuje sposób, w jaki wiadomoæ mo¿e do niego dotrzeæ.
Poza tym ontologia, jako filozofia pierwsza uniemo¿liwia³aby ród³owe
mylenie etyczne, mylenie z istoty anga¿uj¹ce37. Dlaczego? Otó¿ ontologiczne odseparowanie Ja od Innego  na gruncie ontologii jawi¹ce siê jako
koniecznoæ  niszczy fundament etycznoci, czyli powo³anie do odpowiedzialnoci. Dla Levinasa, toposem takiego ontologicznego mylenia jest odpowied,
jakiej udzieli³ Kain Bogu, pytaj¹cemu o jego brata. Odpowied Kaina jest
szczera. Jedynie brak jej etyki  jest w niej tylko ontologia: ja to ja, a on to on.
Jestemy bytami ontologicznie odseparowanymi  mówi³ Levinas 38. Innoæ to
co wiêcej ni¿ ontologiczna separacja, a jednoczenie skraca ona dystans
miêdzy ja i ty. Odmiennoæ Innego jest odseparowana nie od pozosta³ych elementów, lecz od wszechobejmuj¹cej ca³oci. Inny przychodzi w porz¹dku etyki, a nie ontologii. Etyka z istoty zatem rozbija ca³oæ, syntezê i system.
Warto tu zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt zagadnienia. Drugi to Inny,
to kto przychodz¹cy spoza heideggerowskiej mojoci (Jemeinigkeit), spoza
horyzontu egologicznego. O ile w perspektywie transcendentalnej, charakterystycznej choæby dla fenomenologii Husserla, drugi cz³owiek mieci siê zawsze
w horyzontach wyznaczanych przez ja (por. problem wczucia u Husserla i Stein), tudzie¿ stanowi swoiste uszczegó³owienie ja transcendentalnego, to
w myli dialogicznej ów wspólny horyzont zostaje przerwany. D r u g i j e s t
Innym  jego wkroczenie w mój wiat przynosi nowe
 w i a t ³ o, r o z u m i e n i e, s e n s. O i l e w p e r s p e k t y w a c h t r a n s c e n dentalnych drugi nie jest w stanie wnieæ do mojego wiat a n i c z e g o, c o w z a s a d z i e n i e b y ³ o b y d l a m n i e d o s t ê p n e
w p e r s p e k t y w a c h m o n a d y c z n e g o p o s z u k i w a n i a, o t y l e
Tam¿e, s. 242.
O anga¿uj¹cym charakterze mylenia etycznego pisa³ Lévinas: Penser, ce n’est plus contempler, mais s’engager, être englobé dans ce qu’on pense, être embarqué – événement dramatique
de l’ être-dans-le-monde: cyt. za: E. K o v a c, L’intrigue éthique, w: L’ éthique comme philosophie
premiére, s. 181. Na temat relacji etyka-ontologia w myli wspó³czesnej por. interesuj¹cy tekst Jeana Greischa pt. Éthique et ontologie, w: L’ éthique comme philosophie premiére, s. 15-45. Por.
te¿: K. S t a c h e w i c z, O k³opotach etyki z ontologi¹, w: „Etyka” 35 (2002), s. 9-20.
38
Filozofia, sprawiedliwoæ i mi³oæ, s. 21.
36

37
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w paradygmacie dialogicznym sytuacja radykalnie siê
z m i e n i a, w ³ a  n i e p o p r z e z p o d k r e  l e n i e, ¿ e D r u g i t o I n n y. To
co radykalnie odmiennego ni¿ separacja ja-ty na gruncie tradycyjnego mylenia
ontologicznego, które rozdziela³o elementy w ramach jakiej ca³oci. Mylenie
Levinasa przekrela (czy konsekwentnie?) tê ca³oæ. Ja jest radykalnie inne od
Ty, a jednak poprzez tê innoæ radykalnie bliskie, a przez tê bliskoæ zobowi¹zuj¹ce mnie do wziêcia za Ty ca³kowitej odpowiedzialnoci, tak ekstremalnie rozumianej przez Levinasa, ¿e wrêcz przekrelaj¹cej moje prawo do istnienia. Zasada absolutnej odpowiedzialnoci zastêpuje fundowan¹ ontologicznie zasadê zachowania swego bycia, spinozjañsk¹ regu³ê conatus essendi. Mo¿na powiedzieæ,
¿e etyka w sensie Levinasa idzie dok³adnie pod pr¹d zasady samozachowania.
Bez-inter-esse-ownoæ jako nerw etycznoci rozbija wszak esse39. Moje bycie
zostaje w akcie odpowiedzialnoci przekrelone, stajê siê zak³adnikiem Innego.
Póny Levinas nieustannie przywo³uj¹cy kategorie obsesji Innego i idei
substytucji ujawnia³ jeszcze jeden aspekt pierwszeñstwa etyki. Jak ju¿ by³a
o tym mowa, Inny poniek¹d kwestionuje moje miejsce bytowania, a tym samym moje bycie. W takich perspektywach bycie wymaga usprawiedliwienia.
Dlatego w tekcie Etyka jako filozofia pierwsza Levinas powie: Pytanie o sens
bycia  nie ontologia rozumienia tego wyj¹tkowego s³owa, ale etyka jego
usprawiedliwienia. Pytanie par excellence, czyli pytanie filozofii. Nie  dlaczego istnieje raczej co ni¿ nic, ale jak bycie usprawiedliwia siebie40. Pytanie
o bycie, o sens bycia, jest zatem pytaniem przede wszystkim etycznym, a nie 
jak twierdzi³ Heidegger  ontologicznym. To etyka fundamentalna, a nie ontologia fundamentalna, jest powo³ana do podjêcia tego pytania w ca³ej jego prostocie  jak bycie usprawiedliwia siebie? Problemy ontologiczne s¹ wtórne
wobec tego fundamentalnego rozstrzygniêcia natury etycznej. Umrzeæ za to, co
Niewidzialne  oto metafizyka!

V. Zakoñczenie: wnioski-pytania-w¹tpliwoci
Levinasa wizja etyki jako filozofii pierwszej z wielu wzglêdów zas³uguje
na szczególn¹ uwagê filozofa moralnoci. Jest ona bodaj pierwsz¹ prób¹
w europejskiej myli filozoficznej konsekwentnie pozaontologicznego mylenia etycznoci i to mylenia jej jako metafizyki. Warto zreszt¹ zauwa¿yæ, ¿e
Por. T e n ¿ e, O Bogu..., s. 158.
T e n ¿ e, Etyka jako filozofia..., s. 159. Por. T e n ¿ e, O Bogu..., s. 258: Pytanie o sens bycia, które nie jest pytaniem ontologicznym, dotycz¹cym rozumienia tego niezwyk³ego czasownika,
lecz pytaniem etycznym o sprawiedliwoæ bycia. [...] Pytanie w³aciwe, pytanie najpierwsze nie jest
pytaniem o to, dlaczego istnieje raczej co ni¿ nic, ale czy mam prawo byæ?
39

40
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generalnie spór o filozofiê pierwsz¹ nie dotyczy tego, ¿e jest ona metafizyk¹ lub
 jak w klasycznych ujêciach transcendentalnych  warunkiem metafizyki. Problem zaczyna siê przy odpowiedzi na pytanie, czym metafizyka jest: ontologi¹
jako teori¹ bytu, wiadomociowo fundowan¹ teori¹ rzeczywistoci, filozofi¹
transcendentaln¹ czy te¿ etyk¹? Koncepcja Levinasa, widz¹cego metafizykê
w etyce, bêdzie interesowa³a z innego punktu widzenia metafizyka, a z innego
etyka. Niew¹tpliwie dla tego drugiego stanowi doskona³y obszar inspiracji, sporów, wchodzenia w nowe przestrzenie namys³u i refleksji filozoficzno-moralnej.
Etyka przez wieki w rozmaitych ujêciach funkcjonowa³a
w k l e s z c z a c h o n t o l o g i c z n y c h r o z s t r z y g n i ê æ, c z ê s t o c a ³ k o w i c i e
t r a c ¹ c a u t o n o m i ê. N a t o m i a s t w m y  l e n i u L e v i n a s a p r z e ³ a m a ³ a
ów i m p e r i a l i z m o n t o l o g i i, n i e j a k o p r o p o n u j ¹ c z w i ¹ z k i f u n d a c y j n e w d r u g ¹ s t r o n ê. Ju¿ to historyczne novum ka¿e tê koncepcjê traktowaæ bardzo powa¿nie na gruncie fundamentalnej filozofii moralnoci.
Levinasowskiej koncepcji etyki warto stawiaæ fundamentalne pytania.
Dziêki nim ukazuj¹ siê w jego koncepcji nowe fascynuj¹ce obszary analizy
etycznej. Poni¿sze wnioski-pytania maj¹ postaæ roboczych sformu³owañ i w¹tpliwoci, krel¹cych przestrzenie mylenia i kierunki zapytywania. Daleko im
do rozstrzygania i ³atwego odrzucania zrekonstruowanej wy¿ej koncepcji Levinasa. Z filozofi¹ tej rangi trzeba dyskutowaæ, spieraæ siê, a nie j¹ odrzucaæ.
Obszar wyznaczony przez poni¿sze uwagi domaga siê pog³êbionych analitycznych badañ i analiz. Tu pozostawiamy je wy³¹cznie w embrionalnej postaci.
1. Propozycja rozumienia etyki w taki sposób, jak proponuje to Levinas,
pora¿a swoistym ekstremizmem. Odpowiedzialnoæ staje siê tu wartoci¹ absolutn¹, wszechobejmuj¹c¹ i w jaki sposób obsesyjn¹. Granice mojej winy
wykraczaj¹ poza intencjonalne nastawienia i wi¹¿¹ siê z zajmowaniem okrelonego miejsca (Da w terminologii Heideggera) bytowania. Bezwarunkowoæ
mojej odpowiedzialnoci uniemo¿liwia jakiekolwiek rachuby, branie pod uwagê jakichkolwiek okolicznoci. Dobrym przyk³adem pos³uguje siê sam Levinas, kiedy mówi, i¿ topi¹cemu siê cz³owiekowi powinienem przyjæ z pomoc¹,
skacz¹c do wody, niezale¿nie od tego, czy umiem p³ywaæ czy te¿ nie! mieræ
drugiego stawia moje istnienie pod znakiem zapytania  czy¿ przez swoj¹ obojêtnoæ nie sta³em siê wspólnikiem mierci, wobec której drugi w niewiadomoci ods³oni³ siê na jej dzia³anie? Inny jest blinim w i poprzez stawianie
mnie w moim bytowaniu i istocie pod znakiem zapytania i staje siê moj¹ obsesj¹. Wszak mam odpowiadaæ za mieræ innych, zanim zacznie mi chodziæ
o moje w³asne bycie (avant davoir-à-être)41. Niemiertelnoæ jest obecna
41
T e n ¿ e, O Bogu..., s. 257. Por. M. H a a r, Lobsession de lautre. Lethique comme traumatisme, w: LHerne, s. 444-453.

EMMANUELA LEVINASA KONCEPCJA ETYKI JAKO FILOZOFII PIERWSZEJ

101

w wymiarze etycznym  odpowiedzialnoæ za Innego przezwyciê¿a mieræ42. Czy
ten etyczny  rodz¹cy rozliczne paradoksy  ekstremizm nie wynika wprost
z oderwania etyki od ontologii, a wrêcz z zakwestionowania ontologii przez etykê? Owym  chyba jednak w myli Levinasa doæ tajemniczym  przejciem
miêdzy porz¹dkiem an-archicznym, warunkuj¹cym wszelk¹ etycznoæ a teraniejszoci¹ z jej konkretnymi wyzwaniami moralnymi. Czy spotkanie z Twarz¹
zachodzi w przestrzeni bycia, w porz¹dku faktycznoci? Levinas zdaje siê nigdzie
wprost na to pytanie nie odpowiadaæ. Sugeruje, ¿e widzenie Twarzy (a wiêc chyba porz¹dek bycia i istoty?) ³¹czy siê od razu z brzemieniem odpowiedzialnoci.
Ku Innemu charakterystyczne dla intencjonalnoci przekszta³ca siê w za Innego.
W ka¿dym razie owo przejcie nie jest przez Levinasa wystarczaj¹co ujanione.
To napiêcie miêdzy odpowiedzialnoci¹ ponad byciem a odpowiedzialnoci¹
warunkuj¹c¹ faktualny kszta³t sprawiedliwoci zdaje siê rodziæ takie krañcowe,
a momentami paradoksalne ujêcie etycznoci.
2. Czy rozci¹gniêcie odpowiedzialnoci na wszystko, rozsadzaj¹ce indywidualne pole odpowiedzialnoci, nie rozmywa jej konkretnych wezwañ? Levinas lubi³ cytowaæ s³owa Aloszy z dzie³a Dostojewskiego: Ka¿dy z nas jest
winny wobec wszystkich, za wszystkich i za wszystko, a ja bardziej ni¿ inni.
Wina wynika z braku odpowiedzialnoci  zatem jestem odpowiedzialny za
wszystkich i za wszystko! Czy jednak takie podejcie nie rozmywa odpowiedzialnoci, zobowi¹zuj¹cej w konkrecie ¿ycia i w konkrecie sytuacji moralnie
donios³ej? Czy bêd¹c jednakowo odpowiedzialny za wojnê w Rwandzie, co za
los swych dzieci, nie bêdê móg³ ³atwo dyspensowaæ siê od bezporedniego
wp³ywu na w³asn¹ rodzinê, skoro go nie mam  przynajmniej w porz¹dku ontycznym  w odniesieniu do tragicznych wydarzeñ w Rwandzie? Jak ta
wszechogarniaj¹ca odpowiedzialnoæ przek³ada siê na konkret egzystencjalny?
Levinas nie stawia tego ontycznego pytania, bo si³¹ rzeczy ci¹gnê³oby ono
jego myl na tory ontologii, a tego za wszelk¹ cenê chcia³ unikn¹æ. Z drugiej
strony trzeba zauwa¿yæ, i¿ problem ten pojawia siê wy³¹cznie na poziomie etyki fundamentalnej, wyznaczaj¹cej porz¹dek etyczny w bezporedniej relacji JaInny. Etyka normatywna, etyka wartoci i obowi¹zków, reguluj¹ca postêpowanie etyczne ludzi w spo³eczeñstwie  gwa³c¹c poniek¹d swój an-archiczny pocz¹tek i fundament  nie musi ju¿ byæ obci¹¿ona tym ekstremizmem
odpowiedzialnoci.
3. Dobro Levinas traktuje jako rzeczywistoæ poza-ontologiczn¹, poza istot¹ i istnieniem. Czy jednak Dobro nie istnieje? Ale jak mo¿e czegokolwiek siê
42

Por. T e n ¿ e, Sur la mort et le temps (Cours), s. 74.
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ode mnie domagaæ, jak mo¿e byæ twórc¹ mojej podmiotowoci i stygmatyzacji
etycznej, je¿eli nie istnieje? Krótko mówi¹c s³owami W³adys³awa Stró¿ewskiego: czy¿ dobro bez bycia mog³oby byæ dobrem?43 Dobro mo¿na widzieæ poza
bytem, ale poza byciem? D o b r o m u s i j a k o  b y t o w a æ , a b y m ó c
na mnie oddzia³ywaæ, aby móc realnie powo³ywaæ
c z ³ o w i e k a d o d o b r o c i. Wydaje siê, ¿e tego typu analiza jest mo¿liwa
do przeprowadzenia na gruncie tytu³owego sformu³owania Levinasa  inaczej
ni¿ byæ (autrement qu’être). I n a c z e j , a w i ê c n i e w s e n s i e n i e b y c i a , n i e i s t n i e n i a . I n a c z e j , c z y l i n a s p o s ó b e t y c z n y,
a n i e o n t o l o g i c z n y. Nie chodzi o to, ¿e Dobra nie ma. Chodzi o to, ¿e
Dobro to absolutna transcendencja, nie daj¹ca siê sprowadziæ do bycia, a tym
samym do interesownoci. Dobro i bycie nie s¹ z tego samego ³o¿a. Levinas
obawia siê te¿, ¿e bycie z istoty pe³ni rolê totalizuj¹c¹, zamykaj¹c¹ w immanencji conatus. Czy obawa ta nie jest zbyt ekstremalna? Czy kategoria byæ inaczej nie jest w stanie zaradziæ problemowi interesownoci? Czy wreszcie obawy Levinasa nie mo¿na rozci¹gn¹æ na ca³ociuj¹c¹ rolê Dobra?44
4. W jakim znaczeniu sens etyczny obecny w Twarzy warunkuje wszelkie
sensy teoriopoznawcze? W jakim sensie nieintencjonalnoæ relacji etycznej
z Twarz¹ Innego warunkuje wszelk¹ przedmiotow¹ intencjonalnoæ? W jakim
sensie Twarz jest pocz¹tkiem inteligibilnoci? Czy chodzi wy³¹cznie o porz¹dek wa¿noci egzystencjalnej? Czy te¿ bez spotkania z Twarz¹ wiat by³by dla
cz³owieka ca³kowicie niepoznawalny? Ale dlaczego? Z powodu nieukszta³towania podmiotu poznaj¹cego? Czy z powodu braku jakiegokolwiek sensu,
w wietle którego wiat staje siê poznawalny? Wydaje siê, ¿e Levinas sk³ania
siê ku ostatniemu przypuszczeniu. P o r z ¹ d e k s e n s u p r z e d m i o t o wego wy³ania siê z anarchicznej prowokacji, która
p o d p o r z ¹ d k o w a ³ a m n i e I n n e m u. Z niej wy³ania siê w sposób konieczny droga, która prowadzi do tematyzacji i rozbudzenia wiadomoci: rozbudzenie wiadomoci jest motywowane przez obecnoæ trzeciego u boku bliniego, do którego siê zbli¿am45. Zatem pojawienie siê Trzeciego jest mechanizmem przek³adaj¹cym sens stricte etyczny na sens ontologiczny, przedmiotowy
 mylenie za staje siê myleniem o czym. Sprawiedliwoæ zak³ada bowiem,
jak by³a o tym mowa, porównanie, zestawienie, tematyzacjê, mylenie oraz
jêzyk w rozumieniu powiedzianego (dit). Na poziomie etycznym, bez-interW. S t r ó ¿ e w s k i, Istnienie i Dobro, w: Pytaj¹c o cz³owieka, red. W. Zuziak, Kraków
2001, s. 25.
44
Szerzej pisa³em o tym w ksi¹¿ce pt. Problem ugruntowania moralnoci. Studium z etyki
fundamentalnej, Warszawa 2006, s. 200-202.
45
E. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ..., s. 33.
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esse-ownoci, moglibymy pozostaæ tylko wtedy, gdyby istnia³ Drugi, za którego jestem odpowiedzialny. Pojawienie siê Trzeciego zmusza mnie do funkcjonowania na poziomie ontologicznym, a to zak³ada poznanie przedmiotowe.
Ale oba poziomy s¹ ze sob¹ organicznie powi¹zane. Sprawiedliwoæ wyrasta
z odpowiedzialnoci  uogólniaj¹c zatem to stwierdzenie dochodzimy do tezy,
¿e wszelki sens przedmiotowy wywodzi siê z sensu etycznego ods³oniêtego
w spotkaniu. Krótko  Twarz Innego jest ród³em inteligibilnoci. B y c i e
mo¿emy zatem rozumieæ wy³¹cznie przez pryzmat
t e g o , c o i n n e n i ¿ b y c i e. Jest to widoczne tak¿e w przestrzeni mówienia  mówienie sprzed jêzyka (dire) jest warunkiem mówienia jako przekazywania informacji (dit). Poznanie rzeczywistoci i jego jêzykowa artykulacja
s¹ mo¿liwe wy³¹cznie dziêki funkcjonowaniu cz³owieka w przestrzeniach anarchicznych, diachronicznych i spotkaniowych. Wszak rzeczywistoæ, wiat ma
znaczenie wykraczaj¹ce poza obecnoæ, w ladzie niepamiêtnej przesz³oci,
która jest w wiecie znakiem stworzenia.
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Interior intimo meo. St. Augustine and Emmanuel Levinas on God and Man

I. Onto-teo-logia i poszukiwanie nowej prawdy o Bogu i cz³owieku
Problem onto-teo-logii postawi³ Martin Heidegger w publikowanym w 1957
roku dziele Identität und Differenz1. Jego druga czêæ nosi³a tytu³, który by³
jednoczenie sformu³owaniem poruszanego przezeñ zagadnienia: Die ontotheo-logische Verfassung der Metaphysik. Sposób jego przedstawienia oraz
zaproponowane rozwi¹zanie okaza³y siê tak daleko znacz¹ce dla filozofii drugiej po³owy dwudziestego wieku, ¿e doczeka³y siê bardzo wielu komentarzy,
tak¿e ze strony innych wybitnych mylicieli. W jakiej mierze wyznaczy³y one
dalszy bieg filozofii ostatnich dziesi¹tków lat. Przyk³adem tego s¹ poszukiwania Emmanuela Levinasa. Problem onto-teo-logii znalaz³ wyrane echo zw³aszcza w takich wa¿nych jego dzie³ach, jak Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ (1974)
oraz O Bogu, który nawiedza myl (1982)2. Jak bardzo to zagadnienie le¿a³o
Levinasowi na sercu i jak czêsto w swych ró¿nych artyku³ach i wyst¹pieniach
do niego bezporednio lub porednio powraca³, wiadczy tak¿e fakt, ¿e kiedy
koñczy³ ju¿, z racji swego wieku, karierê profesorsk¹ na Sorbonie, ostatni temat, jaki podj¹³ i jaki rozwija³ podczas dwudziestu trzech pi¹tkowych wyk³adów od 7 listopada 1975 roku do 21 maja 1976 roku, nosi³ tytu³: Bóg i ontoM. H e i d e g g e r, Identität und Differenz, Pfullingen 1957.
Por. E. L e v i n a s, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000;
T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994.
1

2
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teo-logia”. Niniejsze studium bêdzie g³ównie nawi¹zywa³o w³anie do tego
cyklu wyk³adów Levinasa, poniewa¿, naszym zdaniem, w³anie w nim przestawi³ on i zawar³ niejako kwintesencjê swoich filozoficznych poszukiwañ odnosz¹cych siê do Boga i do cz³owieka. Dlatego te¿ tylko sporadycznie bêd¹
tutaj przywo³ywane jego wczeniejsze prace.
Wed³ug Heideggera, onto-teo-logia, która wyznaczy³a wiêkszoæ dróg filozofii europejskiej, okaza³a siê czym niedobrym dla bycia (Sein). Doprowadzi³a bowiem do jego zapomnienia. Komentuj¹c tê myl Heideggera, Levinas tak
oto mówi³ podczas swego inauguruj¹cego wyk³adu w dniu 7 listopada 1975
roku: Myl zachodnia polega jedynie na rozumieniu bycia [l’être] jako fundacji bytu [la fondation de l’étant]. (Ca³a filozofia by³a jedynie mow¹ bycia; jest
ona modalnoci¹, wed³ug której bycie mo¿e siê wyra¿aæ; istnieje bowiem milcz¹ca mowa bycia, na któr¹ odpowiada cz³owiek.) Otó¿ istnieje pewna pieñ
bycia, pewne królestwo bycia. W jêzyku niemieckim u¿ywa siê czasownika wesen. Das Sein west: bycie spe³nia swój zawód bycia (podczas gdy byt jest –
ist). Bycie west, spe³nia swój zawód, swoje królestwo bycia, lub prowadzi swój
tryb bycia. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e byt jest ufundowany w byciu. Lecz jest
to ju¿ pewn¹ interpretacj¹ bycia, i ju¿ pewnym zas³oniêciem. Mówi¹c o nim
jako fundacji, nie mówi siê o byciu w jego prawdzie, w jego w³asnej pieni 
któr¹ nale¿y odnaleæ w myli o byciu. Dla Heideggera, rozumienie bycia
w jego prawdzie by³o natychmiast odnalezieniem poprzez jego funkcjê powszechnej fundacji bytów przez byt najwy¿szy, przez za³o¿yciela, przez Boga.
Myl o byciu, bycie w jego prawdzie, staje siê wiedz¹ lub rozumieniem Boga:
teo-logi¹. Europejska filozofia bycia staje siê teologi¹3. Wprawdzie Arystoteles w swej metafizyce postawi³ problem bytu jako bytu  bytu w jego czasowoci, a zatem bytu jako bycia  to jednak ten byt, a dok³adniej: to bycie by³o
od razu rozumiane jako fundowanie bytów. St¹d by³o ono nazywane Bogiem.
Tak uprawiana metafizyka europejska, gdzie Bóg by³ pojmowany jako Pocz¹tek istnienia i Pierwsza Przyczyna wszystkich bytów, doprowadzi³a do pewnego z³a, jakim sta³o siê zapomnienie samego bycia. Ten sam ruch  mówi³ podczas swego wyk³adu Levinas, komentuj¹c myl Heideggera  który w miejsce
myli o bycie stawia onto-teo-logiê, w serii sukcesywnych zapomnieñ dochodzi
do nauki, która zajmuje siê tylko bytami, która je sobie podporz¹dkowuje, która pragnie je zdobyæ i nimi dysponowaæ, która poszukuje mocy nad tymi bytami. Ten ruch dochodzi w ten sposób do woli mocy (która jest pewnym rozumieniem bycia, sposobem, poprzez który, w naszej epoce, bycie jest lub sprawuje
swój zawód bycia); on znajduje swoje wyjcie w technice. Koniec metafizyki,
3
4

T e n ¿ e, Dieu, la mort et le temps, Paris 1993, s. 139.
Tam¿e, s. 140.
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kryzys wiata technicznego, który dochodzi do mierci Boga, jest w rzeczywistoci przed³u¿eniem onto-teo-logii4. Tak rozumiany koniec metafizyki otwar³
jednoczenie szansê dla myli o bycie. Heidegger pragn¹³ bowiem i postulowa³ epokê mylenia o bycie, która mia³a nast¹piæ po epoce onto-teo-logii
i zwi¹zanej z ni¹ mierci¹ Boga.
Levinas w jakiej mierze podziela³ te pogl¹dy odnosz¹ce siê do dziejów
metafizyki europejskiej jako dziejów zapomnienia bycia. Jednak¿e w³anie
w tym momencie, w którym Heidegger próbowa³ wyjæ z onto-teo-logii, aby
uprawiaæ mylenie o byciu, Levinas postawi³ niezmiernie wa¿ne pytanie, które
okreli³o kierunek jego dalszych poszukiwañ filozoficznych, zdecydowanie
odró¿niaj¹cych go od Heideggera: Czy b³¹d onto-teo-logii polega³ na wziêciu
bycia za Boga  lub raczej na wziêciu Boga za bycie?5 Dla Heideggera nie ulega³o ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e bycie jest ród³em wszelkiego sensu. Wynika³o z
tego, ¿e nie mo¿na myleæ niczego poza byciem. Mylenie dokonuje siê
w horyzoncie bycia. W konsekwencji, wszystko to, co jest sensowne, sprowadza
siê do rozumienia bycia. Przeciwko tej heideggerowskiej tezie Levinas postawi³
nastêpuj¹ce pytanie: czy mylenie o Bogu w funkcji onto-teo-logii jest z³ym myleniem o bycie (teza Heideggera), czy [raczej] z³ym myleniem o Bogu?6
Dla Levinasa by³ przekonany, ¿e onto-teo-logia z jej ide¹ Boga jako Pierwszej Przyczyny wszystkich bytów jest z³ym myleniem o Bogu, poniewa¿ prowadzi do zatarcia Jego transcendencji. Taka sytuacja si³¹ rzeczy rodzi³a pytanie o to, w jaki w ogóle sposób Bóg wszed³ do ontologii. By³o to pytanie szukaj¹ce wyjanienia dotychczasowego sposobu mylenia o Bogu. Wraz z nim
rodzi³y siê nowe, niezwykle mia³e: Czy mo¿na myleæ o Bogu poza onto-teologi¹? Czy mo¿na utworzyæ model intelligibilnoci, który pozwoli³by w myleæ o Nim inaczej?7 Zrodzona z nich refleksja doprowadzi³a Levinasa do przekonania, ¿e tak konieczne wyjcie z krêgu mylenia onto-teo-logicznego domaga siê, z jednej strony, porzucenia mylenia wszystkiego w horyzoncie
bycia oraz, z drugiej, poszukiwania nowego sensu. Dlatego te¿ podczas wyk³adu z 14 listopada 1975 roku postawi³ on nastêpuj¹ce pytania: Czy w tej mierze, w jakiej Bóg znaczy, wszelki sens nie powraca do Boga? Czy myl sensowna nie jest odwróceniem bycia, bezinteresownoci¹ (to znaczy wyjciem z Porz¹dku)?8 Pytania te w jakiej mierze by³y powtórzeniem tych, którymi
Levinas koñczy³ swój poprzedni wyk³ad z dnia 7 listopada: Czy¿ Bóg nie znaczy inny od bycia? Czy myl znacz¹ca nie znaczy, na obraz Boga, wybuchu,
5
6
7
8

Tam¿e, s. 141.
Tam¿e, s. 144.
Por. tam¿e, s. 156.
Tam¿e, s. 144.
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przemiany bycia: pewnej bez-inter-esownoci (pewnego wyjcia z «bytowoci»,
[z «essement»])?9
W ten sposób zarysowa³a siê dla niego nowa mo¿liwoæ mówienia o transcendencji Boga, która nie wyra¿a³aby siê ju¿ wiêcej ani w kategoriach ontoteo-logii (zgodnie z pewn¹ tradycj¹ europejskiej metafizyki siêgaj¹c¹ jeszcze
czasów Arystotelesa), ani te¿ nie by³aby postulowanym przez Heideggera myleniem o byciu. W tym sensie – stwierdza³ Levinas – «poza byciem» [au-delà
de l’être] znaczy transcendencjê, a nie superlatywnoæ, o ile nie wydobywa siê
tej superlatywnoci z pewnej wysokoci, która, jako taka, nie jest inspirowana
przez bycie10.
Z tych rozwa¿añ, bêd¹cych w gruncie rzeczy dyskusj¹ z Heideggerem na
temat onto-teo-logii, Levinas wyci¹gn¹³ nastêpuj¹cy wniosek-stwierdzenie,
które ukazywa³o now¹ drogê, jak¹  jego zdaniem  nale¿a³oby kroczyæ, aby
móc docieraæ do prawdy o Bogu: Przeciwstawiaæ Boga onto-teo-logii znaczy
pojmowaæ nowy sposób, nowe pojêcie sensu. I w tym poszukiwaniu mo¿na
wyjæ od pewnej relacji etycznej11.
W tym momencie Levinas wskaza³ na niezwykle wa¿ny element swojej
filozofii: na etykê jako przestrzeñ naznaczon¹ jakim szczególnym sensem,
który  jako sensus, czyli w³anie kierunek, sens  mo¿e uprawomocniæ nasze
mylenie o Bogu i o Jego transcendencji. Poszukuje siê tutaj opisania myli,
które nie redukuj¹ siê do zawierania tego, co siê myli, lecz które powinny pozwoliæ myleæ dok³adnie to, co mówi s³owo transcendencja. To etyka powinna
umo¿liwiæ, konkretnie umo¿liwiæ, to poszukiwanie12. Oczywicie, Levinasowi
chodzi³o tutaj o etykê w pewnym bardzo okrelonym znaczeniu  o etykê rozumian¹ jako swoista filozofia pierwsza, o etykê, która by³aby modalnoci¹
transcendencji13. W tradycji teologicznej  mówi³ Levinas dnia 5 grudnia 1975
roku – etyka by³a zawsze pojmowana jako sfera pokrywaj¹ca sferê ontologiczn¹, rozumian¹ jako sfera pierwotna. By³a ona od razu odnoszona do To¿-Samego [le Même], do tego, co jest identyczne z sob¹ samym. Lecz czy¿ etyka nie
przynosi znaczenia bez odniesienia do wiata, do bytu, do poznania, do To¿Samego i do poznania To¿-Samego?14
Ukazanie zarysu takiej etyki domaga³o siê najpierw krytycznego spojrzenia na to pojmowanie cz³owieka, które dominowa³o w dotychczasowej filozoTam¿e, s. 141.
Tam¿e, s. 144.
11
Tam¿e, s. 142.
12
Tam¿e, s. 190.
13
Por. tam¿e, s. 190.
14
Tam¿e, s. 156.
9
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fii wyrastaj¹cej z ducha onto-teo-logii. Jeli bowiem onto-teo-logia by³a z³ym
mówieniem o Bogu, to jednoczenie by³a ona tak¿e z³ym mówieniem o cz³owieku. Cz³owiek jawi³ siê w niej bowiem jako To¿-Samy, który poprzez swoje
poznanie redukowa³ wszelk¹ innoæ posiadanych przez siebie rzeczy. Jego istnienie by³o jednym wielkim pokonywaniem wszelkiej innoci, by móc nastêpnie, na mocy swojej spontanicznej wolnoci nad ni¹ wszechw³adnie panowaæ.
Dobre mówienie o Bogu domaga siê zatem  zdaniem Levinasa  porzucenia zarówno onto-teo-logii, jak i tej wizji cz³owieka, który do koñca zajmuje
siê samym sob¹ i który jest przenikniêty jedynie trosk¹ o trwa³oæ swego panowania nad wszelk¹ innoci¹. Miejsce wizji cz³owieka egoistycznie za-interesowanego sob¹ samym powinna zaj¹æ, w konsekwencji, taka wizja cz³owieka, który ¿yje duchem ca³kowitej bez-inter-esownoci. Taki zatem cz³owiek
mia³ przybli¿aæ nowy sens mówienia o Bogu, które ochroni³by autentycznoæ
Jego transcendencji. Levinas wielokrotnie wraca³ do tego zagadnienia, podkrelaj¹c jego kluczowe znaczenie dla ca³ej swej filozofii. Podczas wyk³adu
w dniu 14 listopada 1975 roku mówi³: Oddzieliæ Boga od onto-teo-logii znaczy
to przyj¹æ nowe sposoby pojêcia sensu. [Odnosi siê to] w szczególnoci do relacji miêdzy To¿-Samym a Innym. Inny jako Inny nie ma niczego wspólnego
z To¿-Samym, nie pozwala uj¹æ siê w jakiejkolwiek syntezie, nie daje mo¿liwoci porównania czy synchronizacji. Relacja To¿-Samego z Innym jest szacunkiem [déférence] To¿-Samego okazywanym Innemu, gdzie mo¿na rozpoznaæ relacjê etyczn¹ (To¿-Samego do Innego: bez wspólnej miary, lecz nie bez relacji
– jest to relacja szacunku). Ta relacja etyczna nie jest ju¿ wiêcej podporz¹dkowana ontologii lub myleniu o byciu15. Do tej samej idei Levinas nawi¹za³ kilka miesiêcy póniej, w dniu 5 marca 1976 roku, kiedy to stwierdzi³: Poszukuje
siê dostêpu do nie ontologicznego pojêcia Boga wychodz¹c od pewnej bez-inter-esownoci; poszukuje siê wyjcia z ontologii pocz¹wszy od relacji z drugim
w jego ró¿nicy, która uniemo¿liwia obiektywnoæ (która zawsze implikuje zawieranie jakiej treci), która jest odpowiedzialnoci¹ za innego, gdzie samo
Mówienie [Dire] jest jakby dope³nieniem wystawienia siê bez jakiejkolwiek
os³ony16. Podczas wyk³adu, który odby³ siê tydzieñ póniej, 12 marca, Levinas
dorzuci³ jeszcze jedno wyjanienie: To, co siê nazywa Bogiem, mo¿e mieæ tylko
sens pocz¹wszy od tych innych [tzn. nie ontologicznych] relacji. To wy³¹cznie
wychodz¹c od tych relacji Bóg mo¿e «siê manifestowaæ». Lecz podkrelmy, ¿e
mylenie o Bogu pocz¹wszy od etyki nie jest w ¿adnym przypadku myl¹ dobrze mylan¹. Przeciwnie, chodzi o po³o¿enie akcentu na relacje ludzkie jako
co nad-zwyczajnego, gdzie co na zewn¹trz nieprzestrzenne [un dehors non
15
16

Tam¿e, s. 144.
Tam¿e, s. 211.
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spatial] znaczy  a nigdy o mylenie o Bogu jako przyczynie wiata, która jako
taka by³aby jeszcze ze wiata17.

II. Levinas i Augustyn
Podejmuj¹c krytykê heideggerowskiego mylenia o byciu jako sposobie
wyjcia z onto-teo-logii, Levinas odwo³ywa³ siê wielokrotnie do pewnej tradycji mylenia zachodniego, któr¹ ju¿ w staro¿ytnoci reprezentowali Platon
i Plotyn. Tym samym wskazywa³ na to, ¿e filozofia europejska by³a nie tylko
histori¹ zapomnienia bycia i metafizyk¹ pojmowan¹ jako onto-teo-logia. ¯e,
przeciwnie, byli tak¿e i tacy filozofowie, którzy usi³owali myleæ o Bogu audelà de l’être  poza byciem, lub ponad byciem. Ju¿ w jednym ze swoich
pierwszych powa¿niejszych artyku³ów  w La philosophie et l’idée de l’Infini
z 1957 roku – Levinas pisa³: Odwracaj¹c terminy, zamierzamy pod¹¿aæ tradycj¹ równie antyczn¹  t¹, która nie czyta prawa poprzez moc i która nie redukuje wszelkiej innoci do To¿-Samego. Przeciwko heideggerowcom i neo-heglistom, dla których filozofia zaczyna siê od ateizmu, trzeba powiedzieæ, ¿e tradycja Innego nie jest w sposób konieczny religijna, ¿e jest ona filozoficzna.
Znajduje siê w niej Platon, kiedy stawia Dobro powy¿ej bycia i w Fajdrosie
definiuje prawdziwy dyskurs jako dyskurs z bogami18. W opublikowanym
w 1963 roku innym wa¿nym artykule, zatytu³owanym La trace de l’Autre, Levinas stwierdza³: Transcendencja Dobra w odniesieniu do Bycia epekeina tes
usias jest drugiego stopnia. […] Plotyñski Jedyny jest postawiony poza Byciem
i tak¿e epekeina nou. Jedyny, o którym mówi Platon w pierwszej hipotezie Parmenidesa, jest obcy dla definicji i dla granicy, dla miejsca i dla czasu, dla identycznoci z sob¹ i dla ró¿nicy w odniesieniu do siebie, dla podobieñstwa i dla
niepodobieñstwa, obcy dla bycia i dla poznania, którego zreszt¹ wszystkie te
atrybuty stanowi¹ kategorie. On jest czym innym ni¿ to wszystko, inny absolutnie, a nie relatywne w odniesieniu do czego. […] Jedyny jest poza byciem,
poniewa¿ schowany i ukryty. On jest ukryty, poniewa¿ jest poza byciem, ca³kowicie inny ni¿ bycie19.
Nawi¹zuj¹c do Platona i Plotyna Levinas wskazywa³ jednoczenie na ród³a inspiracji dla swej filozofii, która w znacz¹cej czêci by³a tak¿e filozofi¹
Boga. To znamienne, ¿e siêga³ on g³ównie do tych dwóch klasycznych filozoTam¿e, s. 217-218.
T e n ¿ e, La philosophie et l’idée de l’Infini, w: T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec
Husserl et Heidegger, Paris 1974, s. 171.
19
T e n ¿ e, La trace de l’Autre, w: T e n ¿ e, En découvrant l’existence avec Husserl et
Heidegger, s. 189-190.
17
18
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fów pogañskich, rzadko natomiast wspomina³ wybitnych filozofów chrzecijañskich. Ten fakt mo¿e nas nieco zaskakiwaæ. Wydawa³oby siê bowiem, ¿e
Levinas, wyznaj¹cy ¿ydowski monoteizm, bêdzie czêciej nawi¹zywa³ do filozofów opowiadaj¹cych siê za monoteizmem chrzecijañskim  a wiêc stosunkowo bliskich monoteizmowi ¿ydowskiemu  ni¿ do tych, których koncepcje dotycz¹ce równie¿ samego Boga wyrasta³y z pogañskiego horyzontu mylenia. Trudno odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego tak siê sta³o. Nie mo¿na
jednak wykluczyæ i tego, ¿e Levinas nie zna³ filozofii chrzecijañskiej  przynajmniej na tyle, by móg³ z niej czerpaæ twórcze inspiracje. W ka¿dym razie
na pró¿no szukalibymy u niego odniesieñ do w. Tomasza z Akwinu. Natomiast w ksi¹¿ce O Bogu, który nawiedza myl, inny wybitny myliciel chrzecijañski, w. Augustyn, jest wspomniany przezeñ zaledwie jeden raz, podczas
gdy  tytu³em ilustracji  Platon piêtnacie razy, a Plotyn dwukrotnie. Podobnie ma siê rzecz z ostatnimi wyk³adami Levinasa. W ksi¹¿ce Dieu, la mort et
le temps, która jest ich szczególnym zapisem, nie ma ¿adnej wzmianki ani
o Tomaszu, ani o Augustynie, natomiast Plotyn jest wspominany jeden raz,
a Platon oko³o trzydziestu razy. Byæ mo¿e filozofia chrzecijañska kojarzy³a
siê Levinasowi g³ównie z tomizmem, a zatem z tym nurtem filozofii, który,
przed³u¿aj¹c tradycjê arystotelesowsk¹, sta³ siê now¹ wersj¹ onto-teo-logii? To
t³umaczy³oby zapewne pomijanie przezeñ Tomasza z Akwinu. Czy natomiast
pozostaje w pe³ni wyt³umaczalne niemal zupe³ne milczenie Levinasa odnosz¹ce siê do Augustyna, tym bardziej, ¿e jego filozofia mieci³a siê w duchu tradycji wyznaczonej przez myl Platona i Plotyna? Te w³anie pytania sk³aniaj¹
nas do tego, by w niniejszym studium ukazaæ ewentualne podobieñstwa i zbie¿noci  a tak¿e, si³¹ rzeczy, istotne ró¿nice  miêdzy filozofi¹ Levinasa a filozofi¹ w. Augustyna w odniesieniu do dwóch zasadniczych poruszanych przez
nich problemów: problemu Boga i problemu cz³owieka.
O tym, ¿e tego typu refleksja wydaje siê w pe³ni uzasadniona, wiadczy
cis³e wzajemne powi¹zanie tych dwóch problemów zarówno w filozofii Levinasa, jak i w. Augustyna. Jak ju¿ widzielimy, Levinas próbowa³ wytyczyæ drogê do nie onto-teo-logicznego mylenia o Bogu id¹c¹ niejako poprzez cz³owieka. Kiedy natomiast ks. Józef Tischner czyta³ jedno z najwa¿niejszych dzie³ w.
Augustyna O Trójcy wiêtej, zrodzi³y siê w nim nastêpuj¹ce refleksje: Dzie³o
w. Augustyna «O Trójcy wiêtej» jest w takiej samej mierze traktatem o Bogu,
co traktatem o cz³owieku. Skoro bowiem cz³owiek zosta³ stworzony na obraz
i podobieñstwo Boga, to znaczy, ¿e rozumienie Boga zale¿y od rozumienia cz³owieka i rozumienie cz³owieka zale¿y od rozumienia Boga. W jêzyku wspó³czesnej filozofii nazywa siê to «spiral¹» lub «ko³em hermeneutycznym» («wyjaniaj¹cym»). Aby poznaæ cz³owieka, trzeba go z kim lub czym porównaæ,
i podobnie, aby poznaæ Boga, trzeba dokonaæ jakiego porównania. Albo wiêc
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zaczynamy od cz³owieka i porównujemy go z Bogiem, albo zaczynamy od Boga
i porównujemy Go z cz³owiekiem. Wêdruj¹c w ten sposób myl¹ po spirali,
wypatrujemy ró¿nic i podobieñstw: w czym Bóg ró¿ni siê od cz³owieka, a cz³owiek od Boga? W czym jest podobny? Taki ruch nie jest b³êdnym ko³em. Za
ka¿dym razem wychodzimy od jakiego nowego dowiadczenia, dla którego
uzyskujemy now¹ perspektywê. W naszej wêdrówce zbli¿amy siê do tego, co
w Bogu najbardziej ludzkie, i tego, co w cz³owieku najbardziej boskie20.
Tischner w ten sposób interpretowa³ traktat Augustyna O Trójcy wiêtej.
Zdajemy sobie jednak sprawê, ¿e w ten sposób mo¿emy patrzeæ na ca³e filozoficzne dzie³o Nauczyciela Zachodu. Tutaj wszak¿e rodz¹ siê pytania: Czy mo¿emy patrzeæ podobnie na dzie³o filozoficzne Emmanuela Levinasa? Czy nie
jest to  byæ mo¿e  mylenie zbyt odwa¿ne? Pytania te sprowadzaj¹ siê do
bardziej konkretnych: Czy u Levinasa wystêpuje tak¿e podobne do Augustynowego ko³o hermeneutyczne? Czy w jego filozofii mo¿emy dostrzec nie tylko drogê wychodz¹c¹ od etycznoci cz³owieka  od jego ca³kowitej bez-interesownoci wobec Drugiego  i zmierzaj¹c¹ do Dobra, ale tak¿e drogê prowadz¹c¹ do zrozumienia cz³owieka od strony Dobra, a zatem niejako w jego wietle? S¹ to niew¹tpliwie pytania bardzo wa¿ne. Wydaje siê jednak, ¿e najpierw
trzeba siê zastanowiæ nad jeszcze jednym problemem: Czy w przypadku filozofii Augustyna mo¿na  lub nawet nale¿y  mówiæ o takiej metafizyce, która
by³aby kolejn¹ wersj¹ onto-teo-logii?

III. Bóg Augustyna i Bóg Levinasa
Ca³e ¿ycie Augustyna mo¿na uznaæ za jedno wielkie poszukiwanie Boga.
By³o to w jakiej mierze poszukiwanie bez koñca, przynajmniej tutaj, na ziemi. Jego kresem mog³a staæ siê dopiero wiecznoæ. Nawet jako biskup Hippony, a zatem w czasie, kiedy nie tylko mia³ za sob¹ b³¹dzenia manichejskie
i akademickie, ale ju¿ odpowiada³ za powierzonych swej pasterskiej pieczy
chrzecijan, pisa³ w Wyznaniach: A jednak s³awiæ Ciebie pragnie ta cz¹stka
wiata, który stworzy³. Ty sprawiasz sam, ¿e s³awiæ Ciê jest b³ogo. Stworzy³e
nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki
w Tobie nie spocznie21. Dopiero wtedy bowiem bêdzie móg³ siê cieszyæ Jego
pe³nym poznaniem. Kiedy do Ciebie przywrê ca³¹ moj¹ istot¹, skoñczy siê dla
mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje ¿ycie bêdzie naprawdê ¿ywe, ca³e
20
J. T i s c h n e r, O Bogu, który jest blisko. Wprowadzenie do lektury «O Trójcy wiêtej» w.
Augustyna, w: w. A u g u s t y n, O Trójcy wiêtej, t³um. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 9.
21
 w. A u g u s t y n, Wyznania, I, 1, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 5.
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nape³nione Tob¹. Ty wszystkich, których nape³niasz, dwigasz ku górze. Poniewa¿ jeszcze nie jestem pe³en Ciebie, jestem dla siebie brzemieniem22.
Jednak¿e, kiedy pisa³ Wyznania, jego poszukiwanie Boga nie by³o ju¿ biegiem na olep. Augustyn doskonale wiedzia³, do czego d¹¿y i czego najbardziej pragnie. Szuka [on] Boga jak kto, kto wie, czego szuka, i kto kocha to,
czego szuka, a jednak tego nie posiada. Tak wiêc Augustyñski niepokój duszy
jest niemal summ¹ jego ¿ycia23. Znaj¹c ostateczny cel swych têsknot i pragnieñ,
Augustyn zapytywa³ siê przede wszystkim o to, jak mo¿e je spe³niæ. Jak ma
¿yæ, aby jego poszukiwanie, choæ w czêci, znalaz³o tak bardzo oczekiwany
przez niego owoc. Jak¿e wiêc szukam Ciebie, Panie?  zapytywa³ w Wyznaniach. – Gdy szukam Ciebie, mojego Boga, szukam ¿ycia szczêliwego. Bêdê
Ciê szuka³, by dusza moja ¿yæ mog³a. [...] Jak¿e wiêc mam szukaæ owego szczêliwego ¿ycia? Nie posi¹dê go, dopóki nie bêdê móg³ s³usznie powiedzieæ: «To
jest wszystko, czego pragnê; szczêcie jest tu»24.
Bóg by³ jego ¿yciem, jego szczêciem, jego ukojeniem, a jednoczenie
przedmiotem nieustannej têsknoty. Nawet wtedy, gdy nale¿a³ do manichejczyków, a nastêpnie do sceptyków, nie w¹tpi³ w Jego istnienie. W licznych, a nawzajem sobie przecz¹cych ksi¹¿kach filozofów, jakie przeczyta³em  wspomina³ Augustyn swój manichejski okres ¿ycia  ¿adne najbardziej nawet napastliwe i oszczercze tezy nie zdo³a³y nigdy wydrzeæ mi mojej wiary w to, ¿e Ty
istniejesz  chocia¿ nie wiedzia³em, czym jeste  i ¿e rz¹dzisz ludzkimi sprawami. W to, ¿e jeste i ¿e siê troszczysz o nas, wierzy³em czasem mocniej, czasem s³abiej, ale jednak zawsze wierzy³em, chocia¿ nie wiedzia³em, jak nale¿y
pojmowaæ Twoj¹ substancjê ani jak¹ drog¹ idzie siê do Ciebie i jak¹ siê do
Ciebie wraca25.
A jednak w dialogu De libero arbitrio – O wolnej woli, doæ nieoczekiwanie postawi³ Augustyn swemu rozmówcy, Ewodiuszowi, pytanie: Ale masz
przynajmniej pewnoæ, ¿e Bóg istnieje?26 Co wiêcej, pytanie to potraktowa³
z ca³¹ powag¹, próbuj¹c daæ na nie w pe³ni racjonaln¹ odpowied. W ten sposób powsta³ jego dowód na istnienie Boga. Jednak, aby by³ on, wed³ug Augustyna, skuteczny, to znaczy, aby mo¿na by³o przyj¹æ i uznaæ zawarte w nim argumenty, sam s³uchaj¹cy ich cz³owiek musi byæ najpierw cz³owiekiem dobrej
woli. Musi wiêc niejako uprzednio spe³niæ pewne okrelone wymogi moralne:
Tam¿e, X, 28, s. 198.
P h. B ö h n e r, E. G i l s o n, Historia filozofii chrzecijañskiej. Od Justyna do Miko³aja Kuzañczyka, t³um. S. Stomma, Warszawa 1962, s. 171.
24
 w. A u g u s t y n, Wyznania, X, 20, s. 192.
25
Tam¿e, VI, 5, s. 92.
26
T e n ¿ e, O wolnej woli, II, 1, 5, t³um. A. Trombala, Warszawa 1953, s. 114.
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nie mo¿e byæ podstêpny i uparty, musi byæ wewnêtrznie uczciwy i gotów na
to, by z ca³¹ powag¹ rozwa¿aæ przedstawiane sobie racje, zw³aszcza zawarte
w dzie³ach tych wielkich ludzi, którzy na pimie pozostawili wiadectwo o swoim wspó³¿yciu z Synem Bo¿ym27. Musi ponadto zaczynaæ od wiary, któr¹ pragnie nastêpnie zg³êbiæ swoim rozumem. Wypowied Ewodiusza: Ale my chcemy znaæ i rozumieæ to, w co wierzymy (Sed nos, id quo credimus, nosse et intelligere cupimus)28, staje siê swoistym programem filozofii Augustyna. Gdy
chodzi o religiê chrzecijañsk¹, nie wolno bowiem, wed³ug niego, zadowalaæ
siê lep¹ wiar¹. Przeciwnie, trzeba d¹¿yæ, na ile to mo¿liwe, do poznania tego, w co siê wierzy. Te dwa za³o¿enia stanowi³y rodzaj preambu³y odnosz¹cej
siê zarówno do jego dowodu przedstawionego w dialogu O wolnej woli, jak
i w pewnej mierze tak¿e do innych typów argumentacji, zawartych w ró¿nych
jego dzie³ach.
Analizuj¹c ich treæ, bez trudu mo¿na stwierdziæ, ¿e dowody te odnosi³y
siê do ró¿nych istotowych atrybutów Boga  do Boga jako Najwy¿szego Bytu,
Najwy¿szej Prawdy i Najwy¿szego Dobra oraz Samej Mi³oci. Ukazuj¹c Boga
jako Najwy¿szy Byt, Augustyn nawi¹zywa³ najpierw do pewnego, znanego ju¿
u staro¿ytnych Greków, rozumowania. Zgodnie z nim, wychodz¹c od piêkna
tego wiata wnioskowa³o siê o istnieniu bytu, który by³ jego Twórc¹. Dlatego
te¿ w dziele Pañstwo Bo¿e znajdujemy nastêpuj¹ce stwierdzenie: Bo pomijaj¹c ju¿ wiadectwa prorockie, sam ten wiat zarówno wspania³ym porz¹dkiem
zmian i ruchów swoich, jako i piêknymi kszta³tami wszech widzialnych rzeczy
bezg³onym niejako wo³aniem wo³a, i¿ nie tylko uczynion jest, ale i nie móg³
byæ przez nikogo uczynion, jeno przez Boga niewymownie a niewidzialnie wielkiego i niewymownie a niewidzialnie piêknego29.
W tym samym dziele Augustyn chwali³ te¿ platoników za to, ¿e analizuj¹c
ró¿ne postaci bytów potrafili dojæ do przekonania, i¿ Bóg jako Pierwsza Przyczyna wiata musi byæ bytem duchowym i niezmiennym, znajduj¹cym siê ponad wszystkimi bytami. Doszli wiêc do tego ci filozofowie, którzy zupe³nie
sprawiedliwie ponad innych i s³awniejsi s¹, i uznania godniejsi, ¿e ¿adne cia³o
nie jest Bogiem i dlatego przeszli ponad wszelkimi cia³ami w poszukiwaniu
Boga. Poznali oni, ¿e wszystko, co zmienne jest, nie jest Bogiem najwy¿szym,
i dlatego przeszli ponad dusz¹ wszelk¹ i ponad duchami zmiennymi w poszukiwaniu Boga najwy¿szego. […] Gdy zatem w ich oczach i cia³o, i duch wiêcej
lub mniej s¹ kszta³tne  a gdyby wszelkiego kszta³tu pozbawione by³y, wcale by
ich nie by³o  spostrzegli, ¿e jest jednak¿e co, w czym by pierwotny kszta³t
27
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istnia³ niezmienialny, a przeto i nieporównywalny; i najs³uszniej uwierzyli, ¿e
tam dopiero jest pocz¹tek rzeczy, który uczyniony nie zosta³, a z którego wszystko uczynione zosta³o. Tak odkry³ Bóg przed nimi sobie wiadome rzeczy, skoro
oni umys³em swoim dostrzegli niewidzialne rzeczy Bo¿e za pomoc¹ rzeczy stworzonych; i dostrzegli moc Boga wiekuist¹ i Jego bóstwo; i  ¿e przezeñ równie¿ wszystkie widzialne i doczesne rzeczy stworzone zosta³y30. St¹d te¿, nawi¹zuj¹c do s³ynnego powiedzenia zaczerpniêtego z Ksiêgi M¹droci, gani³ Augustyn wielkiego Cycerona za to, ¿e dochodz¹c do pojêcia Boga, odmawia³ Mu
jednak cechy wszechwiedzy, a dok³adniej: znajomoci tego, co siê dopiero ma
urzeczywistniæ w przysz³oci: Gdy za Cyceron przeczy temu, i¿ wszechwiedzy
boskiej doskonale jest znany z góry porz¹dek wszelkich przyczyn, to my go
z wiêkszym ni¿ stoicy oburzeniem stanowczo zwalczamy. Wtedy bowiem albo
przeczy istnieniu Boga, do czego rzeczywicie, choæ pod osob¹ cudz¹ w ksiêgach naturze bogów, zmierza³; albo, jeli przyznaje istnienie Boga, ale Boga
niewiadomego rzeczy przysz³ych, to nic innego przez to nie mówi, jeno tyle co
ów «rzek³ g³upi w sercu swoim: Nie ma Boga». Bo przecie¿ ten, co nie jest
wiadom rzeczy przysz³ych, nie jest Bogiem31.
Augustynowa onto-teo-logia by³a owocem jego refleksji nad s³ynnym
samo-objawieniem siê Boga-Jahwe z Ksiêgi Wyjcia (por. Wj 3, 1-15). O tyle
ka¿dy od tego b³êdu bezbo¿nego dalszy i czystszy bêdzie – czytamy w Pañstwie
Bo¿ym – o ile baczniej potrafi wnikn¹æ w to, co Bóg przez anio³a powiedzia³,
gdy wys³a³ Moj¿esza do synów izraelskich: «Jam jest, którym jest». Skoro bowiem Bóg jest najdoskonalszym bytem, czyli najdoskonalej jest i dla tego niezmienny jest: wiêc te¿ i rzeczom z niczego przez siebie stworzonym da³ byt,
chocia¿ nie byt najdoskonalszy, jakim sam jest; i jednym stworzeniom da³ go
wiêcej, innym mniej, i w ten sposób przez pewne stopnie uporz¹dkowa³ natury
ró¿nych bytów (jak od tego czego, co jest rozumem, nazywa siê rozumienie 
m¹droæ, tak te¿ od tego czego, co jest bytnoci¹ [esse], nazywa siê byt [essentia]. Jest to wyraz nowy, nie u¿ywany przez naszych dawnych pisarzy ³aciñskich, ale ju¿ u¿ywany za naszych czasów, aby te¿ i naszemu jêzykowi nie brak³o tego, co Grecy nazywaj¹ ousia; to s³ówko wyciniête jest ze s³owa esse, st¹d
nazywa siê essentia)32. W dziele O Trójcy wiêtej Augustyn g³êbiej precyzowa³
znaczenie stosowanych przez siebie terminów metafizycznych: Nazywanie
Boga substancj¹ nie jest odpowiednie i lepiej jest pos³ugiwaæ siê czêciej u¿ywanym s³owem «istota», co jest prawdziwym i w³aciwym terminem, i to tak
dalece, ¿e  kto wie  mo¿e wy³¹cznie do Boga nale¿a³oby stosowaæ termin
30
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«istota». Tak. Tylko On naprawdê istnieje, bo jest niezmienny. I takie w³anie
imiê objawi³ s³udze swemu Moj¿eszowi, kiedy powiedzia³ do niego: «Jam jest,
którym jest», oraz: «Tak powiesz im: Który jest, pos³a³ miê do was» (Wj 3, 14).
Niezale¿nie jednak od tego, czy mówi siê «istota», co jest w³aciwe, czy niew³aciwie «substancja», tak jedno, jak drugie orzeka siê w sensie absolutnym,
a nie w odniesieniu do czego drugiego. Bo dla Boga tym samym jest subsistere, trwaæ, co istnieæ. St¹d jeli Trójca jest jedn¹ istot¹, to jest i substancj¹.
Mo¿e wiêc lepiej mówiæ «trzy osoby» ni¿ «trzy substancje»33.
Niechêæ Augustyna do stosowania terminu substancja w odniesieniu do
Boga wynika³a z tego, ¿e wed³ug metafizyki Arystotelesa ³¹czy³a siê ona
z przypad³ociami. Samo pojêcie substancja sugerowaæ by mog³o zatem, ¿e
Bóg jest wewnêtrznie z³o¿ony i zmienny. Tymczasem jest on Absolutem, to
znaczy bytem absolutnie prostym i niezmiennym. Inne istnoci, czyli istoty albo
substancje przyjmuj¹ przypad³oci, które w nich powoduj¹ wiêksze lub mniejsze, ale w ka¿dym razie jakie zmiany. W Bogu jednak nie mo¿e siê przydarzyæ
nic takiego. Przeto jest tylko jedna niezmienna substancja, czyli istota, a jest
ni¹ Bóg. Jemu zaiste sam byt, istnienie  od czego wywodzi siê nazwa istoty 
odpowiada w najwy¿szym stopniu i najprawdziwiej. To za, co siê zmienia, nie
zachowuje tego samego bytu. A to, co mo¿e ulegaæ zmianom, nawet jeli siê
nie zmienia, mo¿e jednak nie byæ tym, czym by³o. Dlatego bytem w najprawdziwszym znaczeniu i bez ¿adnych zastrze¿eñ jest jedynie to, co nie tylko nie
zmienia siê, ale w ogóle nie mo¿e ulec zmianie. […] Gdyby za Bóg istnia³ samoistnie w taki sposób, ¿e mo¿na by Go w³aciwie nazwaæ substancj¹, to by
znaczy³o, ¿e jest On podmiotem dla czego w Nim, co nie jest dla Niego po
prostu bytem; ale by³oby przypisywaniem Mu czego, co Nim nie jest, tak jak
byæ wielkim, dobrym, wszechmocnym i wszystko, co mo¿na s³usznie o Nim
powiedzieæ. Nie godzi siê jednak mówiæ, jakoby Bóg by³ podmiotem dla swojej
dobroci i ¿eby Jego dobroæ nie by³a substancj¹  albo istot¹, jeli kto woli 
i jakoby Bóg nie by³ sam swoj¹ dobroci¹, a tylko jej podmiotem34.
Pisz¹c o Bogu, Augustyn u¿ywa³ zatem g³ównie trzech pojêæ: esse, est
i essentia, staraj¹c siê dok³adnie sprecyzowaæ i ustaliæ ich metafizyczne znaczenie. W traktacie O Trójcy wiêtej wszystkie one pojawi³y siê razem w jednym nawet zdaniu: W ka¿dym razie nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Bóg jest [est] substancj¹ [substantia], istnoci¹, co by mo¿na lepiej jeszcze nazwaæ istot¹ [essentia], ousia, jak mówi¹ Grecy35. Dla Augustyna Bóg by³ przede wszystkim istot¹,
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czyli bytem prostym, w którym Boskie doskona³oci  pojmowane substancjalnie  z t¹ istot¹ siê uto¿samia³y. Kiedy mówimy o Bogu: wieczny, niezmienny,
nieskazitelny, niemiertelny, ¿ywy, m¹dry, mocny, piêkny, sprawiedliwy, dobry,
szczêliwy, duch, to sporód tych wszystkich okreleñ tylko ostatnie zdaje siê
oznaczaæ substancjê, a wszystkie pozosta³e  przymioty substancji. A jednak tak
nie jest w tej niewys³owionej i prostej naturze. Bo wszystko, co siê tu wymienia
jako przymioty, winno byæ rozumiane substancjalnie, czyli istotowo. Dalecy
jestemy od myli, ¿e kiedy mówimy: Bóg jest duchem, to wskazujemy na
substancjê, a kiedy mówimy, ¿e jest dobry, to zaznaczamy wówczas cechê, przymiot. I jedno, i drugie orzeka siê substancjalnie. Odnosi siê to równie¿ do
wszystkich innych doskona³oci Bo¿ych36.
Ukazuj¹c Boga jako Stwórcê wszelkich bytów, Augustyn wychodzi³ od
obiektywnego stwierdzenia wiat jest, nastêpnie pyta³ o przyczynê jego istnienia. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tak konstruowan¹ przez niego metafizykê
bytu mo¿na zinterpretowaæ jako kolejny przyk³ad owej onto-teo-logii, o której
pisa³ Heidegger i która swoje inspiracje czerpa³a z pogañskiej filozofii greckiej. Czy jednak ca³e Augustynowe mylenie i mówienie o Bogu da siê sprowadziæ do onto-teo-logii? Pytanie to jest w pe³ni zasadne. Kiedy bowiem Augustyn uzasadnia³ istnienie Boga jako Najwy¿szej Prawdy i Dobra oraz Najwy¿szej i Jedynej Mi³oci, jego argumentacja siê zmienia³a. Drog¹ do odkrycia
takiego Boga stawa³ siê bowiem sam cz³owiek i jego cz³owiecze dowiadczenia. Jej zasadê ukaza³ Augustyn w Pañstwie Bo¿ym, komentuj¹c filozofiê Platona, najcelniejszego z uczniów Sokratesa. By³a to, w istocie, droga prawdziwie platoñska: Skoro za cz³owiek tak jest stworzony, ¿e przez to, co w nim
najprzedniejsze, osi¹ga to, co jest ponad wszystko przedniejsze, to znaczy Boga
jedynego, prawdziwego i najlepszego, bez którego ¿adna nie bytuje natura,
¿adna nauka nie uczy, ¿adna siê nie rozwija mod³a ¿yciowa  to Jego samego
pytaæ musimy, w którym wszystko jest powa¿ne; na Niego jednego patrzeæ,
w którym wszystko jest pewne; Jego jednego nad wszystko przek³adaæ, w którym wszystko jest dla nas prawe37.
Tê w³anie drogê, id¹c¹ niejako poprzez cz³owieka do Boga, mo¿emy odkryæ we wspomnianym ju¿ dialogu O wolnej woli. Zawarty w nim dowód na
Jego istnienie oparty jest bowiem na istnieniu w¹tpi¹cego podmiotu: jeli podmiot myli, to znaczy, zdaniem Augustyna, ¿e on istnieje i ¿yje. Stwierdziwszy
to, Augustyn przyj¹³ jeszcze dwa za³o¿enia: 1. to, co zawiera w sobie inne rzeczy, w nich siê nie zawieraj¹c, jest od nich doskonalsze; 2. to, co inne rzeczy
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os¹dza, jest doskonalsze od tego, co jest przedmiotem os¹du38. Wed³ug Augustyna, tym, co os¹dza rzeczy tego wiata, jest nasz rozum. On zatem jest
w cz³owieku najwy¿szy.
Mo¿na jednak i nale¿y postawiæ w tym momencie pytanie, czy istnieje
jeszcze co, co znajduje siê ponad ludzkim rozumem, co jest od niego doskonalsze i co go ocenia. I Augustyn zaraz znajduje odpowied: ponad ludzkim
rozumem znajduje siê prawda. Wydajemy bowiem s¹dy, czyli formu³ujemy
pewne twierdzenia, w zale¿noci od prawd, które s¹ wspólne wszystkim ludziom. Natomiast my tych prawd nie os¹dzamy. Co wiêcej, prawdy te s¹
w swej istocie niezmienne, to tylko nasze umys³y s¹ zmienne i rozwijaj¹ siê
wraz z rozwojem zdobywanej przez nas wiedzy. Zatem  wyci¹ga ostateczny
wniosek Augustyn  w swej wiadomoci cz³owiek odkrywa co, co jest ponad nim, co nad nim góruje, co jest wieczne i niezmienne. To najwy¿sze, co
jest ponad ludzkim rozumem  czyli Najwy¿sza Prawda, znajduj¹ca siê ponad
wszelkimi prawdami  jest w³anie Bogiem. Dlatego te¿ Augustyn stwierdza
ostatecznie, mówi¹c do Ewodiusza: Zgodzi³e siê ze mn¹, ¿e je¿eli udowodniê,
i¿ istnieje byt wy¿szy od naszego rozumu, uznasz w nim Boga, pod warunkiem,
¿e nie ma ju¿ niczego wy¿szego nad tym bytem. Przyjmuj¹c twoj¹ zgodê powiedzia³em, ¿e wystarczy udowodniæ mi to pierwsze, bo je¿eli nie istnieje nic wy¿szego, sama prawda jest Bogiem; jeli za istnieje; to w³anie to jest Bogiem39.
Bóg zatem istnieje. Mówi o Nim najpierw chrzecijañska objawiona wiara, ale
o Jego istnieniu mówi tak¿e nasz rozum  w sposób pewny, a równoczenie
bardzo s³aby. Udowodnion¹ filozoficznie prawdê o Jego istnieniu poznajemy
bowiem, zdaniem Augustyna, zarazem w sposób daj¹cy pewnoæ, choæ jeszcze
bardzo w¹t³¹ (certa, quamvis adhuc tenuissima forma cognitionis)40.
Analizuj¹c tê argumentacjê Augustyna, nale¿y stwierdziæ, ¿e w gruncie
rzeczy nie udowadnia on koniecznoci istnienia Boga (to, ¿e musi On byæ), ale
bardziej ukazuje Jego istnienie. Po wtóre, wskazuj¹c na to, ¿e Bóg niejako znajduje siê ponad ludzkim rozumem, Augustyn przybli¿a nam przede wszystkim
to, czym jest Bóg. Wynika z tego, ¿e Bóg powinien byæ znaleziony w dziedzinie prawdy albo w czym, od czego prawda zale¿y, albo w czym, co wyjania
warunki prawdy41. Mniej natomiast interesuje Augustyna to, z czym Boga nale¿y identyfikowaæ. W ka¿dym razie zawarty w dialogu O wolnej woli dowód
P h. B ö h n e r, E. G i l s o n, Historia filozofii chrzecijañskiej. Od Justyna do Miko³aja Kuzañczyka, s. 173.
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na istnienie Boga sprowadza siê do nastêpuj¹cego schematu: najpierw przechodzi siê od zewnêtrznoci rzeczy do wewnêtrznoci ludzkiego ducha, a nastêpnie od prawdy, która jest obecna w ludzkim duchu, do Zasady wszelkiej prawdy, czyli do Boga bêd¹cego Najwy¿sz¹ i Jedyn¹ Prawd¹.
Podobny schemat argumentacji id¹cej przez wnêtrze cz³owieka mo¿na bez
trudu znaleæ tak¿e w Augustynowym dowodzeniu na istnienie Boga pojêtego
jako Najwy¿sze Dobro. Oto ludzki duch, dowiadczaj¹c tego, co dobre, a jednoczenie kochaj¹c w³anie to dobro, pokonuje kolejne stopnie dowiadczanego przez siebie dobra i wznosi siê ostatecznie do samego Boga. Niew¹tpliwie
kochasz tylko to, co dobre  pisa³ Augustyn w traktacie O Trójcy wiêtej.  Bo
dobra jest i ziemia ze swymi wynios³ymi górami, i ³agodne zarysy pagórków,
i równiny polne, przyjemne i ¿yzne uprawy; dobry jest dom o harmonijnych
proporcjach, obszerny i jasny; dobre s¹ cia³a zwierz¹t udarowane ¿yciem; dobre jest ³agodne i zdrowe powietrze, dobre jest po¿ywienie smaczne i zdrowe;
dobre jest zdrowie bez cierpieñ i zmêczenia; dobra jest piêkna twarz cz³owieka, mile umiechniêta i zdrowo zarumieniona; dobre jest serce przyjaciela, s³odycz prze¿ywania tych samych uczuæ i wiernoci przyjani; dobry jest cz³owiek
sprawiedliwy; dobre bogactwa, bo u³atwiaj¹ ¿ycie, uwalniaj¹c od troski, dobre
jest niebo wraz ze S³oñcem, Ksiê¿ycem i gwiazdami, dobre jest s³owo pouczaj¹ce z wdziêkiem i przynosz¹ce dobr¹ radê s³uchaczom; dobra jest poezja
o piêknym rytmie i pe³na g³êbokich myli. I co jeszcze wymieniæ? Dobre jest
i to, i dobre jest tamto. Odrzuæ «to» albo «owo», i zobacz  je¿eli mo¿esz 
samo dobro. Wtedy zobaczysz samego Boga, który nie jest dobry dobroci¹ wziêt¹ od jakiego innego dobra, ale jest dobroci¹ wszelkiego dobra. Tak, wród
tych wszystkich dóbr, które wymieni³em, albo które mo¿na zobaczyæ czy te¿ wyobraziæ sobie, nie moglibymy uwa¿aæ jednego za lepsze od innych i s³usznie
je oceniaæ, gdybymy nie mieli wyciniêtego w nas pojêcia samego dobra, wed³ug którego uznajemy pewne rzeczy za dobre i jedne rzeczy przedk³adamy
ponad drugie. Tak w³anie mamy Boga mi³owaæ: nie jak tê lub tamt¹ rzecz
dobr¹, ale jako samo Dobro. Dusza ma szukaæ nie takich dóbr, ponad którymi
przechodzi siê oceniaj¹c ich wartoæ; ale dobra, do którego przywi¹zujemy siê,
mi³uj¹c je. A có¿ nim jest, jeli nie Bóg? To nie jest ani dobra dusza, ani dobry
anio³, nie dobre niebo: ale to dobre Dobro42.
Dobro, o którym pisze Augustyn, nie jest jak¹ abstrakcyjn¹ ide¹, do której dociera siê drog¹ intelektualn¹ i z któr¹ ³¹cz¹ cz³owieka wiêzy czysto abstrakcyjnej, niejako zimnej i obiektywnej natury. Dobro jest bowiem rzeczywistoci¹, któr¹ cz³owiek kocha. A równoczenie jest rzeczywistoci¹, która prze42
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nika ca³ego jego ducha. Bóg tak dowiadczany jawi siê jako Mi³oæ, która
wnêtrze cz³owieka wype³nia poczuciem ogromnego szczêcia. I chocia¿ 
w przeciwieñstwie do tego, co g³osi³ w swych Enneadach Plotyn  pe³ni tego
szczêcia nie da siê osi¹gn¹æ na tym wiecie, to jednak ju¿ tutaj mo¿na poznaæ
przedsmak tego, co nas czeka w wiecznoci. Jest to szczêcie, do którego wzywa cz³owieka wiat ca³ym swoim istnieniem. Cz³owiek otwiera siê na jego
wo³anie. Tak prze¿ywany przez niego wiat staje siê szczególnym dowiadczeniem Bo¿ej transcendencji, a jednoczenie dowiadczeniem wielkoci jego samego. To dowiadczenie mo¿e staæ siê bowiem udzia³em jedynie cz³owieka.
Tylko on mo¿e nie pozostaæ g³uchym na wo³anie wiata, który wzywa do mi³owania Boga. I tylko cz³owiek swoim stanowczym wyborem mo¿e na to
wo³anie odpowiedzieæ. Nie jakim mglistym uczuciem – pisa³ Augustyn w Wyznaniach – ale stanowczym wyborem kocham Ciebie, Panie. Swoim s³owem
ugodzi³e moje serce i pokocha³em Ciê. Zreszt¹ i niebo, i ziemia, i wszystko, co
one zawieraj¹, z wszystkich stron wo³aj¹ do mnie, abym Ciê mi³owa³. To orêdzie stale rozbrzmiewa, zwrócone do wszystkich ludzi; nie maj¹ wiêc ¿adnej
wymówki. Jeszcze wa¿niejsze jest, ¿e zmi³ujesz siê nad tym, komu bêdziesz mi³ociw, mi³osierdzie oka¿esz temu, nad kim siê ulitujesz. Bez tego  niebo i ziemia g³osi³yby Twoj¹ chwa³ê g³uchym. Lecz co ja w³aciwie mi³ujê, kiedy mi³ujê
Ciebie? Nie urodê cielesn¹ ani urok ¿ycia doczesnego. Nie promiennoæ wiat³a tak mi³ego moim oczom. Nie melodie s³odkie pieni rozmaitych. Nie woñ
upajaj¹c¹ kwiatów, olejków, pachnide³. Nie mannê ani miód. Nie cia³o, które
pragn¹³bym uciskaæ. Nie takie rzeczy mi³ujê, kiedy mi³ujê mojego Boga.
A jednak kocham pewnego rodzaju wiat³o, pewnego rodzaju g³os, woñ i pokarm, i ucisk, gdy Boga kocham jako wiat³o, g³os, woñ, pokarm, ucisk we
wnêtrzu mojej ludzkiej istoty, gdzie rozb³yska dla mej duszy wiat³o, którego nie
ogarnia przestrzeñ, gdzie dwiêczy g³os, którego czas ze sob¹ nie unosi, gdzie
bije woñ, której wiatr nie rozwiewa, gdzie dowiadcza siê smaku, którego nie
psuje sytoæ, gdzie siê trwa w ucisku, którego nasycenie siê nie rozerwie. To
w³anie kocham, gdy kocham mojego Boga43. Ten fragment, jeden z najpiêkniejszych, jaki mo¿emy znaleæ w Wyznaniach, ukazuje przekraczanie przez
Augustyna wszelkiego wymiaru czysto fizycznego, by wreszcie dotrzeæ do samego wnêtrza cz³owieka i by z niego, nastêpnie, skierowaæ siê ku samemu
Bogu. Przy tym to odniesienie cz³owieka do Boga nie ma tutaj charakteru czysto teoretycznego. Nie jest to bowiem mówienie o Bogu za pomoc¹ jakich
abstrakcyjnych pojêæ, lecz mówienie o Kim, kogo  w jakiej mierze zawsze
na pró¿no  chce osi¹gn¹æ kochaj¹cy Go cz³owiek.
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W tym momencie rodz¹ siê niezwykle wa¿ne pytania. Czy tego rodzaju
Augustynowe dowiadczenie da siê sprowadziæ do metafizyki pojêtej jako
onto-teo-logia? Czy jest to mo¿e co wiêcej lub nawet: co innego? Czy wizja
Boga, jak¹ tu daje Augustyn, mo¿e byæ, choæby w jakiej mierze, zbie¿na
z postulatem Levinasa, który w swojej filozofii pragnie mówiæ o Bogu inaczej
(autrement), ni¿ dot¹d czyni³a to onto-teo-logia? Te pytania s¹ tym bardziej
wa¿ne, ¿e nie wolno nam zapomnieæ tego, co na temat redniowiecznej wizji
Boga, wyros³ej z tradycji Arystotelesa, mówi³ podczas swego wyk³adu w dniu
5 grudnia 1975 roku Levinas: w redniowieczu, kiedy to g³oszono idea³ «scientia divina», poznanie Boga by³o uwa¿ane za najwiêksz¹ pewnoæ, a jednoczenie za najbardziej doskona³e. Wed³ug Arystotelesa, jest tylko jeden teolog: Bóg
 a teologia jest sposobem, w jaki Bóg posiada siebie samego. W redniowieczu ³aska otwiera wszystkim ludziom teologiê, któr¹ u Arystotelesa posiada³
sam Bóg44. Czy zatem  i to jest nasze ostatnie pytanie  Bóg, do którego d¹¿y
kochaj¹cy Go cz³owiek (Augustyn), daje siê sprowadziæ do owej scientia divina, któr¹ On posiada o sobie samym i któr¹ cz³owiek mo¿e posi¹æ, o ile da
siê przenikn¹æ Jego ³ask¹?
By znaleæ odpowiedzi na te pytania, siêgnijmy raz jeszcze do ostatnich
wyk³adów Levinasa, a zw³aszcza do wyk³adu, który mia³ miejsce w dniu 14
maja 1976 roku. Nawi¹za³ on najpierw do pewnego rodzaju dowiadczenia religijnego, które jest zwi¹zane z afektywnoci¹, z uczuciowoci¹ (l’affectivité).
Czym jest owa afektywnoæ? Levinas wyró¿ni³ dwa jej rodzaje. Pierwsz¹ jest
ta, której interpretacja dokonywana przez wiadomoæ sprowadza siê do przedstawienia. Afektywnoæ jest wtedy pojmowana jako rodzaj tendencji, która
mo¿e byæ usatysfakcjonowana w przyjemnoci lub pozostaæ nieusatysfakcjonowan¹ w cierpieniu. Zdaniem Levinasa, w przypadku afektywnoci, która jest
wiadomoci¹, mamy zawsze do czynienia z ontologi¹ i tryumfem tego, co
identyczne. Poznaj¹cy dan¹ rzeczywistoæ To¿-Samy redukuje bowiem wszystko to, co inne  w tym przypadku afektywnoæ  do momentu (teraniejszoci)
wiadomoci. W konsekwencji zredukowana zostaje innoæ  czyli transcendencja  afektywnoci. Istnieje jednak tak¿e drugi rodzaj afektywnoci. Jej tendencje nie zmierzaj¹ ju¿ do satysfakcji (lub jej braku). D¹¿¹ bowiem do tego,
czego nie jest w stanie uchwyciæ wszechogarniaj¹ca wiadomoæ. Taka afektywnoæ nie poddaje siê swoistemu dyktatowi wiadomoci, lecz wyrywa nas
z dowiadczenia, które opisuje. Jest to afektywnoæ, która, inaczej mówi¹c, nie
redukuje siê do dowiadczenia uchwyconego przez intencjonaln¹ wiadomoæ
i która ods³ania nam wymiar transcendencji.
44
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To, czy afektywnoæ mo¿e zostaæ zredukowana do wiadomoci lub czy
potrafi siê z niej niejako wyrwaæ, zale¿y od sposobu przedstawienia dowiadczenia religijnego. Na pewno jest rzecz¹ ryzykown¹ poddawaæ to dowiadczenie filozoficznej refleksji. Zgodnie z regu³ami dyskursu filozoficznego, s³owo
Bóg zostaje bowiem wpisane w okrelony zespó³ twierdzeñ odnosz¹cych siê
do danego tematu. Ich sens sprowadza siê wtedy do odkrywania jakiej prawdy. Tym samym gubi siê istotny sens dowiadczenia religijnego. Objawienie
religijne jest bowiem od razu asymilowane w ods³oniêciu, które jest dzie³em
filozofii. Zamiast wiêc g³osiæ wymiar transcendencji, filozofia zaczyna jego
treæ sprowadzaæ do ukazywania siê bycia. W ten sposób dokonuje siê nieuchronnie powrót do immanencji. Nie przez przypadek wiêc filozofia Boga
przyjê³a w europejskiej tradycji postaæ przede wszystkim ontologii. Do tej tradycji nale¿y tak¿e, zdaniem Levinasa, husserlowska fenomenologia. Pojmowana przez ni¹ transcendencja jest [bowiem] d¹¿eniem myli, która powinna
przyjæ wype³niæ wizjê w «ciele i kociach». W tym sensie transcendencja jest
przyw³aszczeniem i, jako taka, jest lub pozostaje immanencj¹45. By mog³a pozostaæ sob¹, transcendencja musi byæ d¹¿eniem, które pozostaje d¹¿eniem.
W tym sensie by³aby [ju¿ ona] transcendencj¹ nie doksyczn¹, lecz para-doksaln¹. By³aby paradoksalnym przejciem od transcendencji husserlowskiej, która
pozostaje immanencj¹, do transcendencji [d¹¿¹cej] do Innego46. Ów Inny jest
niewidzialny, nie daj¹cy siê poj¹æ, nie-tematyzowalny. Dlatego te¿ w tym przypadku transcendencja jest transcendencj¹ nieskoñczon¹, gdy¿ idea wype³nienia
d¹¿enia przez wizjê jest z samej swej natury niemo¿liwa. Jest to transcendencja znajduj¹ca siê poza jakimikolwiek proporcjami (une transcendance dis-proportionneé), która jest czym innym ni¿ intencjonalnoæ wiadomoci i która
nie daje siê sprowadziæ do modelów teologii negatywnej.
Kiedy wiêc Augustyn wyznaje, ¿e kocha Boga jako wiat³o, g³os, woñ,
pokarm i ucisk we wnêtrzu swej ludzkiej istoty, kiedy stwierdza, ¿e dla jego
duszy rozb³yska wiat³o, którego nie ogarnia przestrzeñ, ¿e w jej g³êbi dwiêczy mu g³os, którego czas z sob¹ nie unosi, ¿e bije w niej woñ, której wiatr nie
rozwiewa, ¿e dowiadcza w niej smaku, którego nie psuje sytoæ, ¿e, na koniec, trwa w ucisku, którego nasycenie siê nie rozerwie, to opisuje pewn¹
wewnêtrzn¹ rzeczywistoæ, pewne dowiadczenie religijne, pewn¹ afektywnoæ, która jest  mówi¹c jêzykiem Levinasa  transcendencj¹ para-doksaln¹,
a nie doksyczn¹. Stosowanymi przez siebie metaforami usi³uje bowiem przybli¿yæ ow¹ transcendencjê dis-proportionneé, która wymyka siê intencjonalnoci wiadomoci i która  jednoczenie  nie jest zwyk³ym przejawem teologii
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negatywnej. Augustynowe mówienie o Bogu nie wpisuje siê zatem w tradycjê
onto-teo-logii. Przeciwnie, w cytowanym tu fragmencie Wyznañ spotykamy siê
z ci¹g³ym  i w jakiej mierze na zawsze nie-udolnym i daremnym, bo tylko
na miarê ludzkiego jêzyka  usi³owaniem wyra¿enia tego, co w cz³owieku niewyra¿alne i najg³êbsze. Wys³owienia tego, co jest zwi¹zane z owym Augustynowym ugodzonym sercem. Na pewno nie jest to owa arystotelesowska wiedza, któr¹ Bóg ma o sobie samym ani te¿ owa redniowieczna scientia divina,
która dziêki ³asce staje siê udzia³em cz³owieka. To nie jest wiedza. To jest sam
cz³owiek, który, dotkniêty w swym sercu przez Boga, szuka s³ów, by móc
o Nim mówiæ. By mówi¹c o Nim, nie ³amaæ Jego transcendencji poprzez sprowadzanie jej do immanencji husserlowskiej wiadomoci. Niezwykle g³êboko
pisze o tym wybitny znawca myli Augustyna, Etienne Gilson. Wed³ug niego,
kto w Augustyñskiej teorii poznania i w dowodzie na istnienie Boga widzi [jedynie] ³añcuch abstrakcyjnych pojêæ sztucznie po³¹czonych dla wykazania
oczywistoci istnienia Boga, ten je le pojmuje. Zupe³nie przeciwnie  punkt
widzenia wiêtego Augustyna przyjmuje, ¿e ten ³añcuch pojêæ i nawet sam ruch
myli, który je ³¹czy, mog¹ byæ zrozumia³e tylko dziêki obecnoci Boga, który
porusza myl w swoim kierunku. Gdy dusza szuka siebie, to szuka Boga nie
wiedz¹c o tym, a d¹¿¹c do uszczêliwiaj¹cej prawdy, której po¿¹da ka¿dy cz³owiek, do Niego to d¹¿y on poprzez najdalsze krañce swojej pamiêci i Jego równie¿ usi³uje dosiêgn¹æ w swojej trwa³ej prawdzie47.

IV. Interior intimo meo
Swoje dowiadczenie Boga opisywa³ Augustyn przybli¿aj¹cymi je metaforami. By³y to metafory mówi¹ce o ró¿nych przejawach ¿ycia, poprzez które
d¹¿y³ do uchwycenia samego ¯ycia. By³o to jednoczenie to ¯ycie, które w nim
w jaki sposób ju¿ istnia³o. Augustyn usi³owa³ zatem wyraziæ siebie, metaforycznie ukazuj¹c dowiadczan¹ przez siebie Transcendencjê.
W Wyznaniach, opisuj¹c historiê swoich intelektualnych poszukiwañ,
w tym przede wszystkim sw¹ przynale¿noæ do manichejczyków, Augustyn
stwierdzi³ najpierw, ¿e b³¹ka³ siê daleko od Boga, odganiany nawet od om³otu,
którym by³y karmione wieprze, i ¿e by³y to straszne stopnie, po których zstêpowa³ w g³êbiny piek³a. B³¹kanie to wynika³o z tego, ¿e jego poszukiwania dokonywa³y siê jedynie wed³ug zmys³owego rozeznania. Nagle i niespodziewanie
temu opisowi smutnego b³¹kania i przera¿aj¹cego zstêpowania swej duszy
47
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w dó³ Augustyn przeciwstawi³ odniesienie do tego, co najwy¿sze, a równoczenie w nim najg³êbsze  odniesienie do Boga. Stwierdzi³ bowiem, pe³en zachwytu: Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo – A Ty by³e bardziej wewn¹trz mnie ni¿ to, co we mnie by³o najbardziej osobiste, a zarazem wy¿ej nade mn¹, ni¿ mog³em myl¹ siêgn¹æ kiedykolwiek48. Wed³ug
Augustyna zatem, Bóg znajduje siê niejako wewn¹trz duszy cz³owieka, wiêcej jeszcze: jest On w nas bardziej wewnêtrznie ni¿ nasze w³asne wnêtrze. Tym
samym autor Wyznañ wyrazi³ ideê w³asnego Ja, które w samej swej istocie nie
jest do koñca to¿same z sob¹, które jest niejako wewnêtrznie pêkniête. Jest
pêkniête, a jednoczenie obejmuj¹ce samego Boga. Jak nale¿y to rozumieæ?
Analizuj¹c to niezmiernie wa¿ne dla ca³ej Augustynowej koncepcji cz³owieka
i jego duszy zagadnienie, Etienne Gilson stwierdzi³: Jeli uwa¿amy duszê za
rodzaj zbiornika, w którym Bóg mo¿e byæ zawarty obok wielu innych zatajonych obecnoci, to rozumie siê samo przez siê, ¿e Bóg nie mo¿e byæ tam zamkniêty. Bóg nie znajduje siê w naszej myli jako rzecz, któr¹ ona zamyka, ani
nawet jako g³êbokie wspomnienie, które ju¿ to siê gubi, ju¿ odnajduje; jednym
s³owem nie w nas, ale w Bogu znajdujemy Boga. W innym jednak znaczeniu,
poniewa¿ znajdujemy Go w Nim tylko pod warunkiem, ¿e przejdziemy przez to,
co w nas jest najg³êbsze, musimy przyj¹æ istnienie jakiego metafizycznego zapola duszy, jakby zacisza bardziej od innych ukrytego, które by³oby w jaki
sposób mieszkaniem Boga. W tym to znaczeniu nale¿y pojmowaæ wszystkie
przenonie, [...] gdy¿ wszystkie oznaczaj¹ nie co innego, jak tê transcendentn¹
obecnoæ Boga w duszy, któr¹ poucza i owieca49.
Owo pouczanie i owiecanie jest zwi¹zane najpierw z pamiêci¹ o Bogu
i ci¹g³ym uwiadamianiem sobie Jego obecnoci, które Augustyn okrela metafor¹ przypominania sobie Boga. Gdy cz³owiek w nale¿yty sposób pamiêta
o Panu swoim, przyj¹wszy Jego Ducha, wówczas doskonale zdaje sobie sprawê, bêd¹c wewnêtrznie pouczony [intimo magisterio], ¿e tylko przez niczym nie
zas³u¿on¹ dobroæ Boga mo¿e siê podnieæ  stwierdzi³ w traktacie O Trójcy
wiêtej50. Jest to jednak szczególne przypominanie. Nie polega ono bowiem na
wracaniu pamiêci¹ do jakiego mniej lub bardziej zapomnianego obrazu,
tkwi¹cego w duszy, lecz jest zwracaniem uwagi na to, ¿e jest On w niej ci¹gle
obecny. O Bogu jednak, o Panu swoim, cz³owiek pamiêta. On zawsze bowiem
jest. Nie mo¿na o Nim powiedzieæ: «By³ i ju¿ Go nie ma», ani: «Jest, ale Go
przedtem nie by³o». Jak nie mo¿na o Nim mówiæ: «Bêdzie», tak samo nie ma
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u Niego: «By³»51. Jednoczenie owo przypominanie sobie o Nim – i na tym polega inna Jego niezwyk³a w³aciwoæ  jest zwracaniem siê ku wiat³u, które
nigdy nie ganie. I dlatego mo¿e zwróciæ pamiêæ ku Niemu. Nie dlatego pamiêta Go, ¿e w Adamie Go zna³a, albo w jakim miejscu, albo kiedy nie by³a
jeszcze z³¹czona z cia³em, albo zanim zosta³a stworzona dla po³¹czenia siê
z cia³em. Nie pamiêta ona absolutnie ¿adnych rzeczy tego rodzaju. Nawet gdyby co takiego by³o, to ca³kowicie zatar³o siê w zapomnieniu. Natomiast o Panu
pamiêta i zwraca siê do Niego, jak do wiat³oci dotykaj¹cej j¹ w jaki sposób,
gdy siê od niej odwraca³a52. Obecnoæ Boga w ludzkiej duszy wskazuje jednoczenie na wyj¹tkowoæ cz³owieka poród innych bytów. Nie zrozumie siê do
koñca jego wielkoci i godnoci jako istoty stworzonej na obraz i podobieñstwo Bo¿e w³anie bez tej Jego szczególnej obecnoci. Dlatego te¿ Augustyn,
nawi¹zuj¹c do mowy w. Paw³a na ateñskim Areopagu, a dok³adniej: ju¿ j¹
interpretuj¹c i niejako sprowadzaj¹c do rzeczywistoci ludzkiej duszy, napisa³
o Bogu: Wszêdzie jest ca³y. Dlatego to w Nim dusza ¿yje, porusza siê i przebywa (Dz 17, 28). I dlatego mo¿e zwróciæ pamiêæ ku Niemu – et ideo reminisci
eius potest53.
W konsekwencji Bóg jawi siê Augustynowi jako Ten, który jest prawdziwym ¯yciem ludzkiej duszy: Myla³em wiêc o Tobie, ¯ycie duszy mojej [vita
animae meae]54  pisa³ w Wyznaniach  a równoczenie jako Ten, który jest
tym dla duszy, czym dusza dla cia³a: Ty, duszo, jeste czym lepszym od nich
[tzn. od rzeczy materialnych], gdy¿ o¿ywiasz ca³e nale¿¹ce do ciebie cia³o.
Udzielasz mu tego, czego ¿adna rzecz materialna nie mo¿e udzieliæ innej rzeczy materialnej: ¿ycia. A Bóg twój nawet tobie, duszo, tego udziela. ¯yciem jest
¿ycia twego [Deus autem tuus etiam tibi vitae vita est]55. Dlatego Bóg jest –
jak czytamy w Pañstwie Bo¿ym – ród³em poruszeñ, ¿ycia i szczêcia duszy:
Jako tedy ¿yciem cia³a dusza jest, tak znów b³ogos³awionym ¿yciem cz³owieka
jest Bóg [Quocirca ut vita carnis anima est, ita beata vita hominis Deus est],
o czym ksiêgi wiête Hebrajczyków mówi¹ tak: «B³ogos³awiony lud, którego
Panem Bóg jego» (Ps 143, 15)56. Ta wyj¹tkowa bliskoæ, wrêcz obecnoæ
Boga w duszy sprawia, ¿e jest On nam bli¿szy ni¿ nasze cia³o. St¹d mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e dla duszy nie tyle jest wa¿ne cia³o, ile bardziej sam Bóg,
który owieca ludzki umys³: Bo¿e, wiat³o mego serca, chlebie karmi¹cy duszê
moj¹, mocy, która umys³ mój zalubiasz, si³o nape³niaj¹ca korytarze moich
51
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myli57. Dlatego te¿ Augustyn, przepe³niony zachwytem i najg³êbsz¹ czci¹,
zwraca siê do Boga ¿yj¹cego w najg³êbszej sekretnoci duszy: O najwy¿szy,
najlepszy, najmo¿niejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej mi³osierny
i najsprawiedliwszy, najg³êbiej ukryty i najbardziej obecny [secretissime et prasentissime], najpiêkniejszy i najsilniejszy, zawsze istniej¹cy, a niepojêty! Niezmienny jeste, a przemieniasz wszystko. […] Kochasz, a nie spalasz siê58.
Zachwyt nad Bo¿¹ mi³oci¹ domaga siê od cz³owieka ci¹g³ego oczyszczania siê ze z³a. Tylko wtedy bowiem Bóg pozwala siê cz³owiekowi w pe³ni dowiadczaæ zarówno jako ród³o jego szczêcia, jak i Kres wszelkiego d¹¿enia.
Wtedy te¿ dusza mo¿e na nowo do Niego powróciæ i coraz mocniej i trwalej
do Niego przylgn¹æ. W ten sposób cz³owiek bêdzie móg³ dowiadczaæ, na
czym w swej istocie polega prawdziwa religia. Aby Jego [tzn. Boga] ogl¹daæ
tak, jak bêdzie móg³ byæ widziany i aby do Niego przylgn¹æ, oczyszczamy siê
od wszelkiej zmazy grzechów i z³ych namiêtnoci i imieniem siê Jego uwiêcamy. On bowiem  ród³o szczêcia naszego. On  Kres po¿¹dania wszelakiego.
Ten Kres obieraj¹c sobie, lub raczej na nowo siê z Nim wi¹¿¹c [eligentes vel
potius religentes], bomy Go byli utracili niegdy przez niedbalstwo  na nowo
siê z Nim przeto wi¹¿¹c  sk¹d ponoæ i wyraz religia pochodzi  przez mi³oæ
ku Niemu d¹¿ymy, by spocz¹æ, gdy znajdziemy, spocz¹æ w szczêciu pochodz¹cym z osi¹gniêæ Kresu tego. Dobro bowiem nasze, którego kres jest przedmiotem wielkich sporów miêdzy filozofami, nie na czym innym polega, jeno by
przylgn¹æ do Tego, którego, ¿e tak powiemy, duchowym uciskiem dusza myl¹ca siê uszczêliwia i cnoty rodzi59.
Dlaczego dusza ludzka pamiêta o Bogu i dlaczego uwa¿a, ¿e nawet bêd¹c
w stanie grzechu powinna do Niego powróciæ? Odpowied na to pytanie ukazuje jeszcze jeden bardzo wa¿ny przejaw obecnoci Boga w ludzkiej duszy.
Augustyn wskazuje bowiem na istnienie w niej Bo¿ego prawa, które jest odciniête na sposób jakiej pieczêci. W ten sposób Bóg jawi siê dla niej jednoczenie jako ród³o i Pocz¹tek ca³ego porz¹dku etycznego. Bez Niego ten porz¹dek by³by po prostu niezrozumia³y. Wyranie widaæ to wtedy, gdy analizuje siê
prze¿ycia ludzi postêpuj¹cych moralnie le. Dlatego to nawet li – pisze Augustyn w dziele O Trójcy wiêtej – myl¹ o wiecznoci oraz sprawiedliwie
gani¹ czy chwal¹ postêpowanie ludzi. Do jakich zasad oni siê przy tym odnosz¹, jeli nie do tych, które im ukazuj¹, jak ¿yæ powinni, jeli nawet tak nie ¿yj¹?
Gdzie je widz¹? Z pewnoci¹ nie we w³asnej naturze, poniewa¿ niew¹tpliwie
duchowo widzi siê takie rzeczy, a ich dusza jest zmienna, podczas gdy zasady
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owe wydaj¹ siê niezmienne dla tych, którzy zdo³ali dojrzeæ normê ¿ycia. I nie
w sposobie bycia swej duszy widz¹ te zasady, bo s¹ to zasady sprawiedliwoci,
a ich dusze s¹ przecie¿ niesprawiedliwe. Gdzie¿ s¹ zapisane te zasady? Gdzie
niesprawiedliwy nawet poznaje, co jest sprawiedliwe? Gdzie widzi, ¿e trzeba
mieæ to, czego sam nie ma? Gdzie¿ wiêc s¹ zapisane, jeli nie w ksiêdze wiat³oci, która zwie siê Prawd¹? Tutaj jest zapisane wszelkie sprawiedliwe prawo. St¹d przenika do serca cz³owieka sprawiedliwie postêpuj¹cego, lecz nie
przenosi siê st¹d przy tym, ale jakby na duszy odciska. Jak na wosku wyciska
siê obraz sygnetu, który i na wosk przechodzi i piercienia nie opuszcza. Kto
sam tak nie dzia³a, a jednak wie, jak postêpowaæ nale¿y, ten odwraca siê od
wiat³oci, która go jednak dotyka. Ten za, kto nawet nie wie, jak nale¿y ¿yæ,
z pewnoci¹ jest mniej winien od znaj¹cego prawo, bo przekracza nieznane
sobie prawo. Lecz blask Prawdy, obecnej wszêdzie, dotyka niekiedy i jego tak¿e, gdy poznawszy swe winy, wyznaje je60. Dowiadczany przez cz³owieka  na
skutek owego Bo¿ego blasku Prawdy – porz¹dek moralny i etyczny wskazuje
jednoczenie na to, ¿e dla Augustyna religia nie sprowadza siê jedynie do takiego czy innego kszta³tu osobistej pobo¿noci lub oficjalnego kultu, lecz wi¹¿e siê z okrelonymi zobowi¹zaniami i normami postêpowania.
Augustyn opisuje swoje dowiadczenie religijne, uciekaj¹c siê do metafor.
Jest to dowiadczenie szczególne, przepojone chrzecijañskim duchem, pe³ne
osobistego ¿aru i zachwytu. Natomiast Levinas inaczej patrzy na religiê. Dla
mnie, prawdziwa religia jest religi¹ mylan¹ pocz¹wszy od zobowi¹zania i porz¹dkiem Bo¿ego s³owa zapisanymi w twarzy innego cz³owieka  wyzna³ podczas swej rozmowy z Françoise Armengaud61. Wynika z tego, ¿e poprzez element zobowi¹zania religia ma dla niego charakter przede wszystkim etyczny
i polega na uznaniu godnoci Drugiego, w którego twarzy nale¿y odczytaæ s³owa Biblii mówi¹ce o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony na Bo¿y obraz
i Bo¿e podobieñstwo (por. Rdz 1, 26). Czeæ oddawana Bogu nie polega wiêc,
wed³ug Levinasa, tyle na osobistych prze¿yciach i modlitwie, ile bardziej na
praktycznej postawie urzeczywistniaj¹cej siê w takiej, a nie innej postawie
wobec drugiego cz³owieka. St¹d nawet jeli w swojej filozofii mówi on niekiedy o liturgii, to ma na uwadze postawê cile etyczn¹, polegaj¹c¹ na ca³kowitej bezinteresownoci Ja wobec Drugiego. Dzie³o [l’oeuvre] To¿-Samego
jako ruch bez powrotu To¿-Samego w stronê Innego  pisa³ Levinas w pochodz¹cym jeszcze z 1963 roku artykule La trace de l’autre – chcia³bym oznaczyæ
przez pewien termin grecki, który w swoim pierwszym znaczeniu wskazuje na
T e n ¿ e, O Trójcy wiêtej, XIV, 15, 21, 1052, s. 449-450.
E. L e v i n a s, De l’oblitération. Entretien avec Françoise Armengaud à propos de l’oeuvre
de Sosno, Paris 1990, s. 26.
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sprawowanie pewnej s³u¿by [un office] nie tylko ca³kowicie darmowej, lecz
domagaj¹cej siê ze strony tego, który j¹ sprawuje, utratê wszelkich rodków.
Chcia³bym je oznaczyæ przez termin liturgia. Na tê chwilê nale¿y oddaliæ od
tego terminu wszelkie znaczenie religijne, nawet jeli pewna idea Boga powinna pojawiaæ siê jako lad na koñcu naszej analizy. Z drugiej strony, dzia³anie
ca³kowicie bierne, liturgia jako kult nie stawia siê obok dzie³ i etyki. Ona jest
sam¹ etyk¹62. Takie etyczne rozumienie religii t³umaczy, naszym zdaniem, dlaczego w swej filozofii Levinas próbuje obecnoæ Transcendencji w sobie bardziej zrozumieæ ni¿ metaforycznie opisaæ i przedstawiæ  jak to czyni³ Augustyn. W jakiej mierze mylenie Augustyna jawi siê jako bezporednie, natomiast w przypadku Levinasa jest myleniem nie-wprost, poniewa¿ jest ono,
pos³uguj¹c siê jêzykiem Hegla, zaporedniczone przez rozumienie. Ale, jak za
chwilê zobaczymy, nie jest w tym on do koñca konsekwentny.
Levinasowe usi³owanie rozumienia Transcendencji wyrasta z pytania postawionego podczas wyk³adu w dniu 14 maja 1976 roku: czy [filozoficzny]
dyskurs mo¿e znaczyæ inaczej ni¿ znacz¹c pewien temat? Czy Bóg znaczy jako
temat religijnego dyskursu, który Go nazywa?63 Zdaniem Levinasa, to, ¿e
w dyskursie filozoficznym Bóg, niejako brany z dowiadczenia religijnego, stawa³ siê przedmiotem tematyzacji, wynika³o z tego, ¿e brakowa³o w nim owego
nad-miaru intrygi Nieskoñczonego, która zrywa jednoæ mylenia dyskursywnego. By uchroniæ siê przed intencjonalnoci¹ wiadomoci, przed swoist¹ tyrani¹ owego ja mylê, trzeba wiêc za wszelk¹ cenê tê intrygê ukazaæ, ods³aniaj¹c jednoczenie pewn¹ strukturê sensu, która ró¿ni siê od tego sensu, jaki ukazuje wiadomoæ tematyzuj¹ca. Ta inna struktura sensu objawia sens jako
diachroniê, jako co, co w sposób konieczny istnieje niejako w dwóch czasach
i co, w konsekwencji odrzuca syntezê, do której za wszelk¹ cenê d¹¿y wiadomoæ intencjonalna. Jak stwierdza Levinas, ta diachronia  koincydowanie
i jednoczenie nie koincydowanie  jest, byæ mo¿e, czym w³aciwym dla transcendencji64.
Aby przybli¿yæ tê inn¹ strukturê sensu, któr¹ jest diachronia, Levinas nawi¹za³ do Kartezjusza, daj¹c bardzo oryginaln¹ interpretacjê jego myli. Wed³ug niej, kiedy w Medytacjach o pierwszej filozofii Kartezjusz rozwa¿a³ ideê
Boga, nakreli³ pewien obraz procesu mylenia, który idzie w dwóch czasach
a¿ do przerwania owego ja mylê. Najpierw myla³ on bowiem o Bogu jako
o byciu eminentnym, jako o bycie, który istnieje eminentnie. Zachowywa³ zaT e n ¿ e , La trace de l’autre, w: T e n ¿ e , En découvrant l’existence avec Husserl et
Heidegger, Paris 1974, s. 192.
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tem jêzyk substancjalistyczny, interpretuj¹c niemierzalnoæ [dok³adnie nadmiar  la démesure] Boga jako najwy¿szy stopieñ istnienia65. Mo¿na w tym
momencie zapytaæ, czy zbli¿aj¹c do siebie ideê Boga i ideê bycia, Kartezjusz
przez s³owo eminentny, zastosowane do bytu Boga, nie odnosi³ siê ju¿ do
wysokoci, która by znaczy³a wysokoæ nieba ponad ludzkimi g³owami, bezinter-esownoæ tej wysokoci, i w ten sposób przekroczenie ontologii. Jednak¿e, zdaniem Levinasa, nie w tym le¿y najbardziej znacz¹cy wk³ad Kartezjusza
do filozofii Boga. Polega on bowiem przede wszystkim na tym, ¿e powoduje
pêkniêcie [la rupture] wiadomoci, pêkniêcie, które nie jest st³umieniem w podwiadomoæ, lecz otrzewieniem lub przebudzeniem. Przebudzeniem [...]
z «drzemki dogmatycznej»66.
Kiedy analizuje siê kartezjañsk¹ ideê Boga, bez trudu mo¿na odnaleæ dwa
czasy, w których ona przebiega. W pierwszym czasie Bóg jest cogitatum pewnej cogitatio; jest ide¹ Boga. Natomiast w drugim czasie, Bóg jest tym, co
w najwy¿szym stopniu oznacza niemo¿liwe do pojêcia, tym, co przekracza
wszelk¹ zdolnoæ pojmowania. Na skutek tego obiektywna rzeczywistoæ Boga
rozbija formaln¹ rzeczywistoæ mylenia (cogitation) o Nim. W ten te¿ sposób
zostaje podwa¿ona powszechna wa¿noæ i oryginalny charakter intencjonalnoci. Jak stwierdza Levinas, Bóg wymyka siê strukturze cogito cogitatum i oznacza Tego, który nie mo¿e byæ zawarty. W³anie w ten sposób idea Boga sprawia, ¿e pêka myl, która zawsze pozostaje synops¹ lub syntez¹, która zawsze
zamyka w teraniejszoci lub przedstawia, sprowadza do teraniejszoci lub
pozwala byæ67.
Idea Boga zosta³a w nas w³o¿ona. W tym fakcie mo¿na rozpoznaæ nieporównywaln¹ z niczym biernoæ wiadomoci, poniewa¿ zosta³o w³o¿one w ni¹
to, co jest niemo¿liwe do przyjêcia. W tej biernoci, z kolei, mo¿na rozpoznaæ
zbudzenie, bezsennoæ, która jest niemo¿liwoci¹ dogmatycznej drzemki. Jednak¿e fakt, ¿e w wiadomoci znajduje siê idea Nieskoñczonego, nie oznacza
tylko jej biernoci. Zachodzi tu co zdecydowanie bardziej znacz¹cego. Jak
mówi³ Levinas podczas wyk³adu z 14 maja 1976 roku, wszystko zdarza siê
tutaj tak, jak gdyby negacja zawarta w nie-skoñczonym nie oznacza³a jakiejkolwiek negacji, lecz dok³adnie ideê nieskoñczonego, to znaczy nieskoñczonego we mnie. Jak gdyby psychizm rozbudzonej subiektywnoci równowa¿y³ siê
z nieskoñczonym w skoñczonym. Jak gdyby  bez jakiejkolwiek gry s³ów  nie
nieskoñczonego powinno równoczenie zabrzmieæ jako nie i jako w. Narodziny
negacji negacji nie maj¹ tu miejsca w subiektywnoci, która neguje, lecz
65
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w samej idei nieskoñczonego, lub w subiektywnoci jako idei nieskoñczonego.
To w³anie w tym sensie idea nieskoñczonego jest prawdziw¹ ide¹, a nie po
prostu tym, co rozumiem poprzez negacjê skoñczonego68. W wyk³adzie wyg³oszonym tydzieñ póniej, dnia 21 maja 1976 roku, Levinas kontynuowa³ tê
myl. To nie jako negacjê skoñczonego przez nieskoñczonego (negacjê jako
zdarzenie s¹du, rozumianego w jego abstrakcji i w jego logicznym formalizmie)
nale¿y interpretowaæ ideê nieskoñczonego lub nieskoñczonego w myli. To,
przeciwnie, idea nieskoñczonego jest w³aciw¹ i nieredukowaln¹ figur¹ negacji skoñczonego. Nie nieskoñczonego nie jest jakimkolwiek «nie», lecz jego
negacja jest subiektywnoci¹ podmiotu, jego subiektywnoci¹ za i przed intencjonalnoci¹69.
W konsekwencji powstaje nowy obraz wiadomoci, a dok³adniej: ukazuje
siê inny sposób dokonywanego przez ni¹ mylenia. Nie jest to ju¿ bowiem
mylenie intencjonalne, które wszelk¹ innoæ sprowadza do immanencji, zamykaj¹c j¹ w teraniejszoci ja mylê. wiadomoæ nie jest ju¿ czynna, intencjonalna, ale bierna: otrzymuje bowiem to, co j¹ nieskoñczenie przerasta.
W tym momencie w kartezjañskiej idei Nieskoñczonego ukazuj¹ siê dwa czasy. W czasie drugim to, czego nie mo¿na uj¹æ ani zamkn¹æ, niesie to, co
w czasie pierwszym s¹dzi³o, ¿e go niesie. Po zdobyciu przez wiadomoæ pewnoci, co mia³o miejsce w drugiej Medytacji, w trzeciej Medytacji Kartezjusz
stwierdzi³ bowiem: Nie powinienem te¿ s¹dziæ, ¿e nie ujmujê tego, co nieskoñczone, przy pomocy samej idei, lecz tylko przez zaprzeczenie tego, co skoñczone, tak jak ujmujê spoczynek i ciemnoci przez zaprzeczenie ruchu i wiat³a;
albowiem przeciwnie, pojmujê to zupe³nie jasno, ¿e wiêcej rzeczywistoci jest
w substancji nieskoñczonej ni¿ w skoñczonej, i ¿e zatem jest we mnie w jaki
sposób na pierwszym miejscu ujêcie tego, co nieskoñczone, przed ujêciem tego,
co skoñczone, czyli ujêcie Boga przed ujêciem mnie samego70.
Zdaniem Levinasa, w³anie od czasów Kartezjusza i dziêki niemu daje siê
pomyleæ pewna relacja tego, co jest wiêcej, z tym, co nie da siê zawrzeæ.
Nie chodzi tutaj o jaki nowy dowód na istnienie Boga, lecz o mylenie heteronomii Innego w To¿-Samym, w której Inny nie ujarzmia To¿-Samego, lecz budzi
go i otrzewia w otrzewieniu, które jest myl¹ bardziej myl¹c¹ ni¿ myl To¿Samego, w rozbudzeniu, które niepokoi astronomiczny odpoczynek wiata. To
w³anie Maurice Blanchot wyrazi³ tê myl o niepokoju jako relacji, niew¹tpli-
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wie obcej dla wszelkiej troski teologicznej, pisz¹c: «Przeczuwamy, ¿e nieszczêcie [le désastre] jest myl¹». Gdzie to nieszczêcie [le désastre] nale¿y rozumieæ jako bez gwiazd [dés-astre]: nie byæ w wiecie pod gwiazdami71.
Owa powsta³a dziêki inspiracji Kartezjusza heteronomia czyli radykalna
transcendencja Innego w relacji do To¿-Samego przyjê³a w filozofii Levinasa
niezmiernie charakterystyczn¹ dla niej postaæ pojêcia Inny-w-To¿-Samym
(l’Autre-dans-le Même), które w jakiej mierze przywo³uje Augustynowe mówienie o Bogu obecnym w ludzkiej duszy  o Bogu, który jest interior intimo
meo. Jak pisze Levinas, pojêcie to mo¿na by wyraziæ w przestarza³ych terminach jako duchowoæ duszy (la spiritualité de l’âme)  jako sytuacjê duszy nieustannie budzonej w swoim stanie, w swoim stanie duszy (dans son état
d’âme)72. Levinas woli jednak unikaæ pojêæ klasycznej metafizyki. Dlatego te¿
tworzy nowe pojêcia, jak choæby w³anie owo „Inny-w-To¿-Samym”. Jednak¿e wyjaniaj¹c nowe, ukute przez siebie terminy, ucieka siê do swoistej metaforyki, do charakterystycznego dla swej filozofii jêzyka, zbli¿aj¹cego siê niekiedy sw¹ form¹ do prozy poetyckiej. Opisuj¹c Transcendencjê Levinas pos³uguje siê zatem tymi formami jêzykowymi, które niegdy by³y tak bardzo bliskie
Augustynowi. Tak te¿ jest w przypadku pojêcia Inny-w-To¿-Samym. Usi³uj¹c przybli¿yæ jego treæ, Levinas stwierdza w³anie metaforycznie  za pomoc¹ obrazów bezsennoci i przebudzenia  ¿e wyra¿a ono nieredukowalny charakter bezsennoci: Inny w To¿-Samym, który nie alienuje To¿-Samego, lecz go
budzi (i, jak to ju¿ widzielimy, to w powinno byæ rozumiane jako diachronia
czasu). Zbudzenie, które jest wymaganiem, czym wiêcej w tym co jest mniej,
w, które powinno byæ wziête w cudzys³ów, poniewa¿ jest ono równoczenie na
zewn¹trz. […] Jest w tym biernoæ inspiracji, biernoæ bez przyjêcia, lub subiektywnoæ podmiotu pozbawionego z³udzeñ co do swego trwania w bycie.
Formalizm tej bezsennoci jest bardziej formalny ni¿ formalizm formy zawieraj¹cej w pewnej obecnoci; jest to formalizm pustki, formalizm dziury lub rozszczepienia. Gdy¿ bezsennoæ lub czuwanie bez intencjonalnoci, czuwanie bezinteresowne (w etymologicznym sensie tego terminu: bez-inter-esowne) nie jest
apelem do formy (nie jest materialnoci¹ wzywaj¹c¹ formê). I forma nie
zatrzymuje tutaj swego wzoru formy, ani te¿ tym bardziej nie zawiera swej zawartoci  lecz znaczy co absolutnie nie zawartego (lub nieskoñczonego)73.
Swoista obecnoæ Innego w To¿-Samym nie jest bynajmniej obojêtna (indifférente) dla To¿-Samego. Wprost przeciwnie! Inny dzia³a na To¿-Samego
w sposób, który Levinas okrela jako animacjê (ale, jak zaraz dodaje: s³owo to
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nie jest metafor¹, poniewa¿ Ja jest prawdziwie o¿ywiane  animé  przez innego) lub inspiracjê (l’inspiration). Tak¿e w tym przypadku termin ten ma znaczenie przede wszystkim etyczne, a nie metaforyczne: To w³anie w sytuacji
etycznej to ostatnie s³owo otrzymuje swój w³aciwy sens; jest ono [natomiast]
metaforyczne, kiedy stosuje siê je, mówi¹c o poecie. Chodzi o alteracjê bez alienacji. Psychizm jest t¹ animacj¹ i t¹ inspiracj¹ To¿-Samego przez Innego, które siê t³umacz¹ w rozszczepieniu j¹dra wewnêtrznoci podmiotu przez jego
wezwanie do dania odpowiedzi, które nie pozostawia ¿adnego schronienia i nie
zezwala na jakikolwiek unik. Jest to jak mimo mnie [malgré moi], które jest
bardziej mn¹ ni¿ ja sam: jest to wybranie [l’élection]. Ca³e ja jest wybrane:
nikt inny nie mo¿e uczyniæ tego, co ono czyniæ powinno. Na tym polega sens
powiedzenia Dostojewskiego: «i ja bardziej ni¿ wszyscy inni»74.
Tak rozumiany przez Levinasa psychizm zawiera w sobie tak siln¹ i tak
znacz¹c¹ obecnoæ Innego-w-To¿-Samym, ¿e ów To¿-Samy zmienia niejako
sw¹ identycznoæ. Przestaje byæ ja, a staje siê soboci¹, czyli: siebie  kim
od razu w czwartym przypadku deklinacji, a nie w mianowniku. Levinas, korzystaj¹c z gry s³ów charakterystycznej dla jêzyka francuskiego, mówi bowiem,
¿e Ja jest ju¿ od samego pocz¹tku oskar¿one (accusé) przez Innego i dlatego
znajduje siê w³anie w bierniku [franc. l’accusatif]. Jeli alteracja jest psychizmem  mówi³ w dniu 12 marca 1976 roku Levinas – psychizm jest ziarnem
szaleñstwa  lub wszelki psychizm jest psychoz¹ i w³anie jako taki okrela on
nie Ja [Moi], lecz ja [moi] w wezwaniu [l’assignation]. W wezwaniu zaimek ja
[je] jest od razu w bierniku [franc. l’accusatif]: on oznacza oto mnie. Jakby
odmienione [décliné] przed wszelk¹ deklinacj¹, przed wszelk¹ pozycj¹ w mianowniku, ja [moi] zosta³o obudzone, jakby posiadane przez innego. To dlatego
Biblia mo¿e powiedzieæ: «Jestem chora z mi³oci» (Pnp 2, 5; 5, 8)75.
Psychizm mówi o transcendencji w sposób szczególny. Jest ona bowiem
najbardziej wewnêtrzn¹ heteronomi¹, najbardziej g³êbok¹ obecnoci¹ Innego
w To¿-Samym  prawdziwym Augustynowym interior intimo meo. Ma ona
charakter nie-przestrzenny, a równoczenie jest swoist¹ intryg¹ trzech osób lub
dramatem meta-ontologicznym. Heteronomia, o której tu siê mówi  zewnêtrznoæ nie obiektywna, nie przestrzenna (jako przestrzenna by³aby ona jeszcze
mo¿liwa do odzyskania przez wiadomoæ), obsesjonalna, nie tematyzowalna,
anarchiczna  okrela intrygê lub dramat meta-ontologiczny anarchii uniewa¿niaj¹cy logos – mówienie, rozum, który czyni siê apologetycznym odzyskiwaniem, gdzie ja [moi] bierze w obronê siebie [soi]76. Ów dramat meta-ontolo74
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giczny rozgrywa siê w samej g³êbi wiadomoci. Staje siê jej pasj¹ w najpe³niejszym sensie tego s³owa, która ods³ania siê w trzech nastêpuj¹cych aspektach. Najpierw, ze swej natury intencjonalna, wiadomoæ jest dosiêgniêta
mimo siebie (malgré elle), co podkrela i uwidacznia jej biernoæ. Po wtóre,
wiadomoæ ta jest ujmowana bez jakiegokolwiek a priori, poniewa¿ drugi jest
spotykany przez ni¹ zupe³nie nieoczekiwanie – jest «pierwszym przyby³ym» (le
premier venu). Na koniec, i w tym najbardziej przejawia siê pasja wiadomoci, jest ona dotkniêta przed drugiego, który jest kim ca³kowicie niepo¿¹danym (indésirable), jak jaki niepo¿¹dany czy nieproszony goæ lub obcokrajowiec. Dlatego te¿ relacja Ja z drugim jest w najwy¿szy sposób antyerotyczna
i nielibidinalna77.
Owo pêkniêcie wiadomoci, o którym wspomina³ Levinas nawi¹zuj¹c do
Kartezjusza, w filozofii samego Levinasa przyjmuje postaæ subiektywnoci,
wyra¿anej przez takie obrazy-metafory, zaczerpniête czêciowo z Biblii 
zw³aszcza z Ksiêgi Izajasza mówi¹cej o Cierpi¹cym S³udze Jahwe, jak zak³adnik, substytucja, przeladowanie. Pojêcie subiektywnoci jako zak³adnika, studiowane w jego zarysie formalnym, jest odwróceniem pojêcia podmiotu charakteryzowanego poprzez pozycjê i które mo¿na nazywaæ Ja [Moi]78. W tym
drugim przypadku Ja niejako stawia siê w lub wobec wiata, a jednoczenie
odnosi siê do siebie samego. Widaæ tu zatem bardzo wyranie dwa konstytutywne elementy wiadomoci: jej intencjonalnoæ i jej refleksyjnoæ. Natomiast
wtedy, kiedy pojawia siê obecnoæ Innego w To¿-Samym, gdzie Inny nie jest
jeszcze interpretowany, ta obecnoæ Ja w odniesieniu do siebie  a zatem refleksyjnoæ wiadomoci  jest, jak mówi³ Levinas dnia 5 marca 1976 roku, od
samego pocz¹tku uniewa¿niona przez innego. […] Pozycja [la position] podmiotu jest ju¿ zdjêciem z tej pozycji [la déposition]. Bycie ja (a nie Ja) to nie
trwanie w swoim bycie, lecz substytucja zak³adnika czyni¹cego ekspiacjê na
granicy bycia przeladowanym. Trzeba iæ a¿ do tego punktu. Gdy¿ tylko wtedy uczestniczymy przy pewnej de-reifikacji podmiotu, przy pewnej desubstancjalizacji tego warunku lub tego braku warunku (tej bezwarunkowoci), która
okrela poddañstwo podmiotu [la sujétion du sujet]79. Ta sama myl o pêkniêtym j¹drze Ja powróci³a w wyk³adzie z dnia 9 kwietnia 1976 roku. Ja [le moi]
wpl¹tane w tê intrygê  mówi³ wtedy Levinas – jest podmiotem pêkniêtym, bez
j¹dra, który nie jest po to, by byæ [qui n’a pas à-être], lecz który jest po to, by
siê substytuowaæ [à-se-substituer]. Nie ma jakiegokolwiek schronienia dla tego
podmiotu w tajemnicy, która broni³aby go przed obsesj¹ bliniego lub w zwar77
78
79

Por. tam¿e, s. 204.
Tam¿e, s. 212.
Tam¿e, s. 212.

MAREK JÊDRASZEWSKI

134

ciu jego wewnêtrznoci. Ta chwa³a siê chwali poprzez wyjcie podmiotu poza
ciemne k¹ty jego co-do-siebie [quant-à-soi], które s¹ podobne do gêstwin Raju,
gdzie ukry³ siê Adam s³uchaj¹c g³osu Odwiecznego80.
Tê rzeczywistoæ rozbitego j¹dra subiektywnoci Levinas wyra¿a ponadto
przez takie na po³y metaforyczne sformu³owania, jak: nie-fenomenalnoæ innego, który mnie inspiruje [qui m’affecte] poza przedstawieniem, bez mojej wiedzy, jak z³odziej81; bicie [le battement] Innego w To¿-Samym przypominaj¹ce
bicie dzwonu82; zbudzenie, które niepokoi83; niepokój Innego w To¿-Samym84;
g³ód drugiego we mnie85; skazanie na bycie soboci¹ [soi-même]86; nie jestem
[jako podmiot] dla siebie samego swoim ród³em, nie mam swego ród³a we
mnie87. Wszystkie te sformu³owania s¹, wed³ug Levinasa, pewnym nie-ontoteo-logicznym przybli¿eniem transcendencji idei Boga, które dotyka relacji
miêdzyludzkich nie daj¹cych siê przedstawiæ przez wiadomoæ intencjonaln¹.
W jego zamyle filozoficznym chodzi przecie¿ przede wszystkim o to, by myleæ Boga pocz¹wszy od etyki (penser Dieu à partir de l’éthique), jak brzmia³
zreszt¹ tytu³ jego wyk³adu z dnia 5 grudnia 1975 roku88.
Analizowane przez Levinasa relacje miêdzyludzkie maj¹ charakter etyczny. Jest to etycznoæ niejako ród³owa, poniewa¿ wczeniejsza od intencjonalnoci wiadomoci, wczeniejsza zatem od chwili, w której podmiot móg³by
w sposób wolny podj¹æ decyzjê, czy chce byæ odpowiedzialny za Drugiego,
czy te¿ nie. On jest bowiem w samej swej istocie jako cz³owieczy podmiot ju¿
za niego odpowiedzialny. Próbuj¹c to przybli¿yæ i opisaæ, Levinas wprowadza
pojêcia diachronii, an-anarchii jako przeciwstawienia dla teraniejszoci i synopsy. Wszystko dlatego, aby pokazaæ, ¿e idea Nieskoñczonego we mnie mo¿e
byæ tylko biernoci¹. Nie jest to jednak biernoæ przyjmowania, lecz rodzaj
traumatyzmu, bêd¹cego prawdziwym skandalem dla wiata mylenia wyros³ego z sokratejskiej tradycji, w której czo³ow¹ rolê przypisuje siê wiadomoci
intencjonalnej. W idei nieskoñczonego opisuje siê biernoæ, która jest niespodziank¹, przyjêcie niemo¿liwe do przyjêcia, bardziej otwarte ni¿ wszelkie
otwarcie. […] Jest to w³anie idea znacz¹ca pewne znaczenie wczeniejsze od
teraniejszoci: pewn¹ an-anarchiê. Idea znacz¹ca w ladzie, nie wyczerpuj¹80
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ca siê w ukazywaniu siê, nie wyci¹gaj¹ca swego sensu z ukazywania siê.
Zrywaj¹ca z koincydencj¹ bycia i ukazywania siê, gdzie rezyduje filozofia, rozrywaj¹ca synopsê. W tym sensie g³osi ona sam¹ diachroniê. Znaczenie bardziej
antyczne ni¿ myl przypominaj¹ca, któr¹ przedstawienie zatrzymuje w swej
teraniejszoci89.
Wszystko to jest niezwykle g³êboko przenikniête wymiarem etycznym.
Inny-w-To¿-Samym, na wzór Augustynowego interior intimo meo, kryje
w sobie podstawowe wymaganie etyczne  koniecznoæ odpowiedzialnoci za
drugiego. Jak stwierdza Levinas, ów an-archiczny traumatyzm rozbudzenia
nale¿y pojmowaæ tak, jakby idea nieskoñczonego w nas by³a wymaganiem [une
exigence]; jakby znaczeniowoæ [la signifiance] danym [sobie] rozkazem [un
ordre donné]90, przed którym nie mo¿na siê ani uchyliæ, ani schroniæ. A jednak
miêdzy tymi pojêciami zachodzi pewna zasadnicza ró¿nica. Jeli bowiem Augustyn mówi o tym, kto jest bardziej wewnêtrzny ni¿ on sam, to ma na myli
przede wszystkim samego Boga. Kiedy natomiast Levinas pos³uguje siê pojêciem Inny-w-To¿-Samym, ma na uwadze wspomnian¹ ju¿ wy¿ej intrygê trzech
osób: Dobro, które w czasie an-archicznym wybra³o podmiot do nieskoñczonej odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka. Pojêcie Inny-w-To¿-Samym
wskazuje zatem na to, ¿e w To¿-Samym niejako przebywaj¹ zarówno owo
Dobro (które powo³uje podmiot do dobroci), jak i Drugi (za którego ów podmiot jest odpowiedzialny).

V. Wymiary wewnêtrznoci
Aby jeszcze bardziej uwidoczniæ podobieñstwa i ró¿nice zachodz¹ce miêdzy koncepcjami Levinasa i Augustyna w odniesieniu do owej niezwyk³ej
obecnoci Boga w cz³owieku, postarajmy siê przeanalizowaæ j¹ w czterech
nastêpuj¹cych aspektach: miejsca tej obecnoci, czasu wybrania przez Dobro,
oraz relacji do Boga i relacji do drugiego cz³owieka, które s¹ konsekwencj¹ tej
obecnoci i tego czasu wybrania.
Miejsce obecnoci Innego

Augustyn ³¹czy³ fakt obecnoci w swej duszy Boga z pamiêci¹ i przypominaniem. Aby zrozumieæ, co mi³uje, kiedy mi³uje swego Boga i kim¿e jest
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On, który znajduje siê ponad szczytem jego duszy91, Augustyn postanowi³ przekroczyæ tê jej moc, która o¿ywia jego cia³o, a tak¿e tê jej moc, dziêki której
mo¿e poznawaæ zmys³owo. Przekraczaj¹c zatem te moce swej duszy, stwierdzi³ w pewnym momencie: Oto dochodzê do rozleg³ych pól, do przestronnego
pa³acu mojej pamiêci, gdzie siê przechowuj¹ niezliczone obrazy najró¿niejszych rzeczy, przyniesione przez zmys³y92.
Pamiêæ, o której pisa³ w Wyznaniach Augustyn, nie jest jednak zwyk³ym
depozytem, w którym przechowywane s¹ wszystkie poprzednie dowiadczenia
cz³owieka. Jest ona czym zdecydowanie wa¿niejszym  jest wiadomoci¹
w ca³ej jej aktywnoci. Jak pisze Michele Pellegrini, powo³uj¹c siê na wybitnych znawców myli Augustyna, w przestrzeni pamiêci, i w mocy tej w³adzy,
¿ycie duchowe staje siê niezale¿ne od bezporedniego dowiadczenia rzeczywistoci, poniewa¿ w samej pamiêci duch mo¿e wzi¹æ materiê dla swojej pracy
i dla swojego ¿ycia. […] Augustynowa pamiêæ jest przede wszystkim g³êbok¹
i ukryt¹ obecnoci¹ wszelkiej intelligibilnoci dla samego ducha. Immanentna
obecnoæ dla myli bytu jako intelligibilnoæ jest pamiêci¹, aktualizacja jej
obecnoci jako myli jest cogitatio93. Sam Augustyn pisa³ zreszt¹: Co siê tyczy
duszy, trzeba przyznaæ, ¿e pamiêæ nie jest czym odrêbnym od umys³u. […]
Wprost wiêc uto¿samiamy pamiêæ z myl¹94.
Rozwa¿ania dziesi¹tej ksiêgi Wyznañ od numeru 9 do numeru 15 ukazuj¹
poszczególne rzeczy, które znajduj¹ siê w pamiêci. Pamiêæ zawiera wiêc
w sobie najpierw obrazy i jeszcze nie zagubione pojêcia rzeczy materialnych.
W niej, nastêpnie, znajduje siê tak¿e wiedza z dziedziny nauk wyzwolonych,
a wiêc regu³y gramatyki i dialektyki, które s¹ w niej na ich sposób, czyli jako
pojêcia. Podmiot nie wie, sk¹d one siê w nim znalaz³y, poniewa¿ nie przyby³y
do niego poprzez zmys³y. Dlatego te¿ uczenie siê ich nie jest niczym innym jak
procesem mylowym, w którym to, co pamiêæ w sobie zawiera³a jako rzeczy
bez³adnie rozrzucone, skupia siê i  przez skierowanie na nich uwagi  porz¹dkuje w taki sposób, by rzeczy te znajdowa³y siê jakby pod rêk¹ w tej samej
pamiêci, gdzie siê przedtem poniewiera³y w bez³adzie95. W pamiêci, nastêpnie,
znajduj¹ siê niezliczone zasady i prawa liczb i wymiarów, czyli pojêcia i regu³y arytmetyki i geometrii, które s¹ pozbawione jakoci zmys³owych. Pamiêæ
przechowuje równie¿ uczucia i wzruszenia w³anie na sposób pamiêci, a zatem nie tak, jak je niegdy dowiadcza³a, gdy, na przyk³ad, by³a wiadoma
aktualnie prze¿ywanego przez duszê smutku czy radoci.
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Dochodz¹c do kresu analiz ró¿nych przedmiotów zawartych w pamiêci,
Augustyn stawia niezwykle wa¿ne pytanie odnosz¹ce siê do niego samego,
a dok³adniej: do tego, co w nim jest najbardziej intymne i g³êbokie. Kto zdo³a
g³êbiej tê sprawê zbadaæ? Kto zdo³a poj¹æ, jak to naprawdê jest? Ciê¿ko siê
trudzê, o Panie, na tym polu, którym ja sam dla siebie jestem. […] Siebie badam, swoj¹ pamiêæ, swój umys³. Nic dziwnego, ¿e to, co nie jest mn¹, jest ode
mnie odleg³e. Ale có¿ mi mo¿e byæ bli¿sze ni¿eli ja sam sobie? A oto nie mogê
poj¹æ w³aciwoci mojej pamiêci, chocia¿ bez niej w ogóle nie móg³bym mówiæ o sobie96. Odkrycie niezg³êbionych przestrzeni pamiêci jest dla Augustyna
tym samym, co odkrycie niemo¿liwej do ostatecznego zg³êbienia wielkoci
jego duszy – w konsekwencji: wielkoci jego samego. Wielka jest potêga pamiêci. Trwog¹ przejmuje, Bo¿e mój, to niezg³êbione, nieskoñczone bogactwo.
I to tym w³anie jest duch, tym jestem ja. Czym¿e wiêc jestem, Bo¿e mój? […]
Wszystkie te rzeczy przebiegam i przelatujê, jak zechcê, a nieraz siê w nie zag³êbiam. Dok¹d zdo³am, lecz nigdzie nie znajdujê dna. Taka jest si³a pamiêci,
taka jest si³a ¿ycia w cz³owieku ¿yj¹cym  chocia¿ jest on miertelny97.
Poszukuj¹c Boga w swej duszy Augustyn postanawia zatem przekroczyæ
tak¿e swoj¹ pamiêæ. Có¿ wiêc mam uczyniæ, o prawdziwe ¯ycie moje, Bo¿e
mój? Wyjdê i poza tê moc, która siê nazywa pamiêci¹, przekroczê j¹, aby siê
wznieæ do Ciebie, o wiat³o b³ogie! Jak Ty przemówisz do mnie? Oto wstêpuj¹c poprzez moj¹ duszê do Ciebie, który nade mn¹ trwasz, przekroczê tak¿e moc
zwan¹ pamiêci¹, pragn¹c w jedynie mo¿liwy sposób Ciebie dosiêgn¹æ i w jedynie mo¿liwy sposób do Ciebie przylgn¹æ98. Czym prêdzej jednak stwierdza,
¿e ta droga wznosz¹ca siê poza lub ponad pamiêæ jest drog¹ donik¹d. Bóg bowiem jest dostêpny dla cz³owieka w³anie w jego pamiêci. Jeli Ciê znajdê
poza moj¹ pamiêci¹, to nie bêdê Ciebie pamiêta³. A jak¿e¿ w ogóle mam Ciê
znaleæ, je¿eli Ciebie nie pamiêtam?99
Jak wiêc mo¿na rozwi¹zaæ ten problem? Zdaniem Augustyna, szukanie
Boga jest jednoczenie poszukiwaniem ¿ycia szczêliwego, poniewa¿ jak cia³o
¿yje dziêki duszy, tak dusza ¿yje dziêki Bogu. Jeli cz³owiek poszukuje ¿ycia
szczêliwego, to znaczy, ¿e jeszcze go nie posiada. A przecie¿ wszyscy ludzie
pragn¹ szczêcia. Sk¹d zatem pochodzi to pragnienie? Dlaczego ludzie maj¹
ideê szczêcia? Czy¿by to znaczy³o, ¿e kiedy wszyscy byli szczêliwi i ¿e
pamiêæ o tym szczêciu ci¹gle w nich trwa? Gdzie¿ to wiêc ja i kiedy dozna³em
mojego szczêcia, jeli je teraz tak wspominam, tak kocham, z tak¹ têsknot¹
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przywo³ujê? A nie dotyczy to tylko mnie czy jakiej ograniczonej liczby ludzi.
Przecie¿ wszyscy chcemy byæ szczêliwi!100 Odpowied na te pytania znajduje
Augustyn w uto¿samieniu ¿ycia szczêliwego z prawd¹. Wszyscy ludzie pragn¹ bowiem prawdy  i to do tego stopnia, ¿e nawet cz³owiek, który k³amie,
nie chce byæ oszukiwany. Pytam wszystkich, czy woleliby siê radowaæ prawd¹,
czy fa³szem. Odpowiadaj¹, ¿e wol¹ siê radowaæ prawd¹, z tak¹ sam¹ pewnoci¹, z jak¹ mówi¹, ¿e pragn¹ byæ szczêliwi. A szczêcie przecie¿ polega na
radowaniu siê prawd¹, czyli na radowaniu siê Tob¹, który jeste Prawd¹, Bo¿e,
wiat³oci moja, Bo¿e mój, od którego wygl¹dam zbawienia101.
Uto¿samienie prawdy z ¿yciem szczêliwym prowadzi ostatecznie Augustyna do stwierdzenia, ¿e Bóg znajduje siê w pamiêci. Oczywicie, nie przebywa On ani w jej czêci zmys³owej, ani uczuciowej, ani nawet w tej najbardziej
intymnej, w której dusza wspomina sam¹ siebie. Bóg nie jest przecie¿ dusz¹,
lecz jej Panem. Ponadto dusza, tak jak jej uczucia, zmienia siê, podczas gdy
Bóg jest niezmienny. Z pewnoci¹ jednak zamieszkuje On ludzk¹ duszê, a dok³adniej: jej pamiêæ, poniewa¿ cz³owiek ci¹gle o Nim pamiêta od chwili, gdy
Go pozna³. Dlatego te¿ na koñcu swych poszukiwañ móg³ Augustyn pe³en radoci zawo³aæ do Najwy¿szego: Jak¿e rozleg³e przemierzy³em obszary mej pamiêci w poszukiwaniu Ciebie, Panie! A nie znalaz³em Ciebie poza ni¹. Niczego
bowiem nie dowiedzia³em siê o Tobie oprócz tego, com pamiêta³ od czasu, gdy
po raz pierwszy Ciebie pozna³em. Bo odk¹d Ciebie pozna³em, nie zapomnia³em o Tobie. Gdziekolwiek bowiem znajdowa³em prawdê, znajdowa³em mego
Boga, bêd¹cego prawd¹ sam¹; a o niej, odk¹d j¹ pozna³em, zawsze pamiêtam.
Odk¹d wiêc Ciebie pozna³em, trwasz w mej pamiêci i tam Ciê odnajdujê, gdy
sobie przypominam o Tobie i Tob¹ siê radujê. To jest wiêta rozkosz, jak¹ mnie
mi³osiernie obdarzy³e, ulitowawszy siê nad moim ubóstwem102.
Mówi¹c o przebywaniu Boga w ludzkiej duszy, nie nale¿y jednak mówiæ
o dok³adnym miejscu, które On w niej zamieszkuje. A jednak raczysz  odk¹d
Ciê pozna³em  mieszkaæ w mojej pamiêci. I czemu¿ pytam, w którym jej miejscu mieszkasz? Czy¿ mo¿na tam rozró¿niæ miejsca? To pewne, ¿e w niej mieszkasz. Bo odk¹d Ciê pozna³em, o Tobie pamiêtam. I w³anie w pamiêci Ciebie
odnajdujê, ilekroæ Ciê wspominam103. Z tym wi¹¿e siê jeszcze jedno pytanie,
jakie stawia Augustyn. Ale gdzie ja Ciebie niegdy znalaz³em w taki sposób, ¿e
zdo³a³em Ciê poznaæ? Bo zanim Ciê pozna³em, jeszcze nie by³o Ciebie w mojej
pamiêci. Gdzie¿ wiêc Ciebie spotka³em w taki sposób, ¿e Ciê pozna³em 
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gdzie¿, jeli nie w Tobie samym ponade mn¹?104 Jedyn¹ odpowiedzi¹ jest spotkanie cz³owieka z Bogiem, który jest Prawd¹. Najwy¿sza Prawda jest bowiem
zawsze powy¿ej niego, poniewa¿ zawsze odpowiada i kieruje tymi, którzy pragn¹ u Niej znaleæ radê. Cz³owiek zatem powinien nie tyle us³yszeæ od Boga
to, czego by sam chcia³, ile bardziej pragn¹æ tego, co od Boga us³yszy. I t¹
us³yszan¹ od Boga prawd¹ powinien ¿yæ i ni¹ siê nieustannie radowaæ. Swe
rozwa¿ania dotycz¹ce miejsca przebywania Boga w duszy cz³owieka koñczy
Augustyn s³owami, w których osobisty ¿al, p³acz, radoæ i uniesienie ³¹cz¹ siê
w jedno mistyczne wyznanie: Póno Ciê umi³owa³em, Piêknoci tak dawna
a tak nowa, póno Ciê umi³owa³em. W g³êbi duszy by³a, a ja siê b³¹ka³em po
bezdro¿ach i tam Ciebie szuka³em, biegn¹c bez³adnie ku rzeczom piêknym, które stworzy³a. Ze mn¹ by³a, a ja nie by³em z Tob¹. One mnie wiêzi³y z dala od
Ciebie  rzeczy, które by nie istnia³y, gdyby w Tobie nie by³y. Zawo³a³a, rzuci³a wezwanie, rozdar³a g³uchotê moj¹. Zab³ysnê³a, zajania³a jak b³yskawica, rozwietli³a lepotê moj¹. Rozla³a woñ, odetchn¹³em ni¹  i oto dyszê
pragnieniem ku Tobie. Skosztowa³em  i oto g³odny jestem, i ³aknê. Dotknê³a
mnie  i zap³on¹³em têsknot¹ za pokojem Twoim105.
Usi³uj¹c wskazaæ miejsce, w którym cz³owiek mo¿e rozpoznaæ w sobie
obecnoæ Boga, Augustyn mówi³ przede wszystkim o duszy cz³owieka. Pozostawa³ wiêc wierny tradycji tego mylenia o cz³owieku, jak¹ wyznaczyli Platon i Plotyn, dla których cz³owiek uto¿samia³ siê w pewnej mierze z niematerialn¹ dusz¹. Natomiast Levinas patrzy³ na cz³owieka w wietle jego istotowego zjednoczenia duchowoci z cielesnoci¹. Mówi³ wiêc o ca³ym cz³owieku.
Ukazuj¹c nastêpnie jego swoiste powi¹zanie z Bogiem, pos³ugiwa³ siê ko³em
hermeneutycznym, w którym bez trudu mo¿na dostrzec niejako dwa takty.
Pierwszy takt polega na dostrze¿eniu w cz³owieku istnienia odpowiedzialnoci
za Drugiego, która przenika ca³e jego cz³owieczeñstwo, zarówno jego duchowoæ, jak i cielesnoæ. Odpowiedzialnoæ ta jest ladem Transcendencji. W ten
sposób refleksja dotycz¹ca cz³owieka odsy³a nas do Boga. Natomiast drugi takt
mówi o wyborze cz³owieka przez Dobro do odpowiedzialnoci. Refleksja powiêcona Bogu odsy³a nas do cz³owieka, poniewa¿ tkwi¹ca w cz³owieku odpowiedzialnoæ za Drugiego staje siê zrozumia³a dopiero w wietle Dobra.
W³anie w wietle tak rozumianego Levinasowego ko³a hermeneutycznego
mo¿na rozpoznaæ Boga, który nawiedza myl – qui vient à l’idée  jak brzmi
tytu³ jednego z g³ównych dzie³ Levinasa106. Tak równie¿ trzeba patrzeæ na cz³oTam¿e, X, 26, s. 197.
Tam¿e, X, 27, s. 197-198.
106
E. L e v i n a s, De Dieu qui vient à l’idée, Paris 1982; t³um polskie: T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994.
104
105

MAREK JÊDRASZEWSKI

140

wieka, który jest swoistym miejscem ukrytej  choæ przecie¿ mimo wszystko
jako dostrzegalnej  obecnoci Boga. Jak bowiem pisa³ Levinas, kiedy nawiedza mnie idea Nieskoñczonego, to profetyczne wydarzenie wykracza poza psychologiczn¹ partykularnoæ. S³ychaæ w nim uderzenia ród³owego czasu, w którym idea Nieskoñczonego  przestaje byæ czym formalnym  znaczy dla siebie
i przez siebie. Bóg-nawiedzaj¹cy-myl jako ¿ycie Boga107.
Ta obecnoæ Boga jest rzeczywicie szczególna. Jest On bowiem transcendentny a¿ po nieobecnoæ – un Dieu transcendant jusqu’à l’absence, jak
brzmia³ tytu³ ostatniego wyk³adu Levinasa z 21 maja 1976 roku108. Bóg jest
wyrwany z obiektywnoci obecnoci  mówi³ wtedy Levinas  i z bycia. Nie
jest On ani przedmiotem, ani interlokutorem w dialogu. Jego oddalenie lub
Jego transcendencja obraca siê w moj¹ odpowiedzialnoæ: w to, co jest par
excellence nie-erotyczne!109 Zatem miêdzy Bogiem a podmiotem staje  jako
swoisty pomost  drugi cz³owiek, za którego z woli Boga cz³owiek jest nieskoñczenie odpowiedzialny. Ta odpowiedzialnoæ za Drugiego jest tutaj tak
dalece wa¿na i wrêcz niezbêdna, ¿e Levinas twierdzi, i¿ bez niej s³owo Bóg
nie mog³oby siê [w ogóle] pojawiæ110. Ale te¿, z drugiej strony, ta odpowiedzialnoæ za Drugiego sprawia, ¿e Bóg nie jest po prostu pierwszym drugim  lecz
¿e jest On innym ni¿ drugi, innym inaczej, innym innoci¹ uprzedni¹ ni¿ innoæ
drugiego, ni¿ etyczne zobowi¹zanie wobec bliniego. Ró¿ny, równie¿, od wszelkiego bliniego. I transcendentny a¿ do nieobecnoci, a¿ do mo¿liwego pomieszania z nie³adem il y a. Pomieszania, w którym substytucja za bliniego zyskuje w bezinteresownoci, w szlachetnoci  i gdzie transcendencja nieskoñczonego wznosi siê do chwa³y. Transcendencja, która mo¿e uwa¿aæ siê za
prawdziw¹ poprzez prawdê diachronii, bez syntezy, bardziej wznios³¹ ni¿ prawdy, które j¹ potwierdzaj¹111.
Mówi¹c o miejscu obecnoci Innego w podmiocie, Levinas stroni³ od pojêæ klasycznej metafizyki. Nie chcia³ u¿ywaæ takich terminów, jak dusza, duchowoæ duszy czy te¿ stan duszy112. Natomiast chêtnie pos³ugiwa³ siê terminem psychizm. Wed³ug Lalandea, psychizm jest ca³oci¹ fenomenów psychicznych tworz¹cych pewn¹ ca³oæ: czy to wtedy, gdy konstytuuj¹ ¿ycie
mentalne, wiadome lub niewiadome pewnego indywiduum, czy to wtedy, gdy
tworz¹ z nich pewn¹ usystematyzowan¹ czêæ113. Niew¹tpliwie, Levinasowy
T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, s. 44.
Por. T e n ¿ e, Dieu, la mort et le temps, s. 252.
109
Tam¿e, s. 258.
110
Tam¿e, s. 259.
111
Tam¿e, s. 258.
112
Por. tam¿e, s. 243.
113
A. L a l a n d e, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1972, s. 851.
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psychizm pojêty jako Inny-w-To¿-Samym jest tak¹ w³anie ca³oci¹ fenomenów psychicznych cz³owieka, które ka¿¹ mu  a¿ po szaleñstwo!  byæ odpowiedzialnym za Drugiego i dwigaæ jego ciê¿ary, ³¹cznie z ciê¿arami jego win
i jego mierci¹. Jednoczenie ten psychizm jest niejako istotowo z³¹czony z cielesnoci¹ cz³owieka. Nie mo¿na bowiem poj¹æ zawartej w psychizmie relacji
do Innego bez r¹k odbieraj¹cych sobie kromkê chleba od ust, aby podaæ j¹
g³odnemu. Taka g³oszona przez Levinasa jednoæ psychizmu i cielesnoci by³a
radykalnym odejciem od kartezjañskiego dualizmu duszy i cia³a. Dla Kartezjusza  mówi³ on dnia 12 maja 1976 roku  jednoæ duszy i cia³a zak³ada³a
cudown¹ interwencjê, poniewa¿ by³a poszukiwana wed³ug racjonalnoci przedstawienia; chodzi³o o mylenie problemu zebrania i jednoczesnoci dwóch
odrêbnych substancji. Lecz, wychodz¹c od odpowiedzialnoci za innego cz³owieka, psychizm podmiotu jest jeden-dla-innego [l’un-pour-l’autre], jeden przed
daniem innemu, i zatem jeden maj¹cy rêce do dawania. Subiektywnoæ ludzka
jest z cia³a i krwi. […] Chodzi tutaj o odjêcie sobie w dawaniu, które zak³ada
cia³o, poniewa¿ dawanie a¿ do koñca jest dawaniem chleba odjêtego od w³asnych ust. Subiektywnoæ jest tutaj ciê¿koci¹ cia³a wykorzenionego ze swego
w³asnego conatus114.
W tych stwierdzeniach bez trudu daje siê us³yszeæ echo wielu sformu³owañ wyra¿onych przez Levinasa ju¿ wczeniej, zw³aszcza zawartych w opublikowanej w 1974 roku ksi¹¿ce Autrement qu’être ou au-delà de l’essence.
Przytoczmy z niej jeden tylko fragment: Cia³o nie jest ani przeszkod¹ zawadzaj¹c¹ duszy, ani zniewalaj¹cym j¹ grobem, lecz tym, co sprawia, ¿e Soboæ
jest wyczuleniem samym. Skrajna biernoæ «ucielenienia»  byæ podatnym na
choroby, na cierpienie, na mieræ, to byæ zdolnym do wspó³czucia i, jako Soboæ, do daru, który kosztuje. Poni¿ej zera wyznaczonego przez inercjê i nicoæ,
w braku bycia w sobie, a nie w bycie, bez miejsca, gdzie oprzeæ by mo¿na g³owê, w bez-miejscu i tym samym bez kondycji, soboæ oka¿e siê si³¹, która dwiga wiat  dwiganiem, cierpieniem, brakiem spoczynku i ojczyzny, który wi¹¿e siê z przeladowaniem  substytucj¹ innego115.
Czas wybrania

Dla Augustyna miejscem, w którym dusza rozpoznaje w sobie obecnoæ
Boga, jest swoicie pojmowana przez autora Wyznañ pamiêæ. Ten przejaw dzia³alnoci duszy ³¹czy siê u niego z dwoma wymiarami czasu. Sama pamiêæ, po
E. L e v i n a s, Dieu, la mort et le temps, s. 221.
T e n ¿ e, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye 1974, s. 139. przyp. 12; cyt.
za: T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 183, przyp.
14. Por. równie¿: tam¿e, s. 117, 125, 132-133, 134, 183-184, 238.
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pierwsze, kojarzy siê najpierw z tym, co ju¿ by³o, a zatem z przesz³oci¹. St¹d
dla Augustyna najwa¿niejsze by³o to, co pamiêta³ od czasu, gdy po raz pierwszy pozna³ Boga. Od tej chwili bowiem nie móg³ ju¿ o Nim zapomnieæ. Jeli
jednak Augustynowa pamiêæ jest jednoczenie cogitatio, czyli poniewa¿
uto¿samia siê ona z myl¹, i poniewa¿  jest to nastêpny element naszego rozumowania – mylenie urzeczywistnia siê w teraniejszoci, to drugim wymiarem czasowym owej pamiêci jest w³anie teraniejszoæ. Jak nale¿y rozumieæ
pamiêæ, która urzeczywistnia siê w tych dwóch wymiarach czasu?
Odpowied na to znajdziemy w zawartych w Wyznaniach rozwa¿aniach
Augustyna na temat czasu. Nie mia³ on bowiem najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e
czas zosta³ stworzony przez niezmiennego i wiecznego Boga. W swej istocie
pozostaje on jednak tajemnic¹, o której wiadcz¹ pe³ne przenikliwoci pytania
Augustyna: Czym¿e wiêc jest czas? Jeli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeli
pytaj¹cemu usi³ujê wyt³umaczyæ, nie wiem. Z przekonaniem jednak mówiê, ¿e
wiem, i¿ gdyby nic nie przemija³o, nie by³oby czasu przesz³ego. Gdyby nic nie
przychodzi³o nowego, nie by³oby czasu przysz³ego. Gdyby niczego nie by³o, nie
by³oby teraniejszoci. Owe dwie dziedziny czasu  przesz³oæ i przysz³oæ 
w jaki¿ sposób istniej¹, skoro przesz³oci ju¿ nie ma, a przysz³oci jeszcze nie
ma? Teraniejszoæ za, gdyby zawsze by³a teraniejszoci¹ i nie odchodzi³a
w przesz³oæ, ju¿ nie czasem by³aby, ale wiecznoci¹. Jeli wiêc teraniejszoæ
jest czasem tylko dlatego, ¿e odchodzi w przesz³oæ, to jak¿e i o niej mo¿emy
mówiæ, ¿e jest, skoro jest tylko dziêki temu, ¿e jej nie bêdzie?116
Czym¿e wiêc jest czas? Augustyn dochodzi ostatecznie do stwierdzenia, ¿e
jest on rozci¹g³oci¹ samego umys³u [distentio animi]117. To ona t³umaczy fakt,
¿e z jednej strony nie ma ani przysz³oci (bo jeszcze jej nie ma), ani przesz³oci (bo ju¿ jej nie ma), i ¿e, z drugiej strony istniej¹ nastêpuj¹ce trzy dziedziny
czasu: teraniejszoæ rzeczy minionych, teraniejszoæ rzeczy obecnych, teraniejszoæ rzeczy przysz³ych. Jakie tego rodzaju trzy dziedziny istniej¹ w duszy.
[…] Teraniejszoci¹ rzeczy przesz³ych jest pamiêæ, teraniejszoci¹ rzeczy
obecnych jest dostrzeganie, teraniejszoci¹ rzeczy przysz³ych  oczekiwanie118.
Zatem trzy dziedziny czasu zostaj¹ sprowadzone do jednego jego wymiaru 
do teraniejszoci. Jest tak dlatego, ¿e, wed³ug niego, w umyle cz³owieka
istniej¹ trzy nastêpuj¹ce funkcje: oczekiwanie, uwaga i pamiêæ. Dziêki nim
mo¿emy przechodziæ z jednego wymiaru czasu do innego: to, czego umys³
oczekuje, poprzez to, na co zwraca uwagê, przechodzi w to, co on zapamiêtuje.

116
117
118

w. A u g u s t y n, Wyznania, XI, 14, s. 227-228.
Por. tam¿e, XI, 26, s. 237.
Tam¿e, XI, 20, s. 232.
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Chocia¿ wiêc przysz³oci jeszcze nie ma, to jednak tkwi w umyle jej oczekiwanie. I chocia¿ przesz³oci ju¿ nie ma, to przecie¿ w umyle przechowuje
siê o niej pamiêæ. Na pewno te¿ czas teraniejszy nie ma ¿adnej rozci¹g³oci,
gdy¿ jako granica miêdzy przysz³oci¹ a przesz³oci¹ istnieje w samym momencie swego przemijania. Ale – jak stwierdza Augustyn – trwa skupienie
umys³u, w którym to, co ma byæ, przebiega ku nieistnieniu119.
Mo¿na wiêc mówiæ o swoistym tryumfie teraniejszoci w Augustynowej
koncepcji czasu, poniewa¿ w³anie jej w jaki sposób jest podporz¹dkowana
pamiêæ o Bogu, który w pewnym momencie ukaza³ siê jako Prawda. Podobny
tryumf teraniejszoci dochodzi do g³osu tak¿e w husserlowskiej teorii czasu,
gdzie wszystko podporz¹dkowane jest teraniejszoci wiadomoci intencjonalnej. Zdaniem Levinasa, wizja czasu, któr¹ g³osi³ Husserl, sprawia, ¿e niemo¿liwa jest jakakolwiek autentyczna transcendencja, poniewa¿ na skutek swoistego imperializmu wiadomoci sprowadzaj¹cej wszystko do przedstawienia,
zanika wszelka innoæ. To, co inne, co transcendentne, staje siê ostatecznie
immanencj¹ wiadomoci. Czas teraniejszy  mówi³ podczas wyk³adu dnia 19
grudnia 1975 roku  jest sam¹ wspó³czesnoci¹ i manifestacja bycia jest ci¹g³ym przedstawieniem. Podmiot by³by wiêc w ten sposób istotowo moc¹ przedstawienia, w czynnym sensie tego terminu. On jednoczy czas w czas teraniejszy, poprzez retencjê i protencjê: to, co wydaje siê znikaæ, jest zatrzymane, czas
jest zatrzymany przez podmiot. […] Subiektywnoæ interweniuje w ten sposób,
aby zjednoczyæ ró¿ne elementy; ta spontanicznoæ podmiotu, która wzywa ukazanie, aby zgromadziæ to, co siê rozprasza, jest momentem, w którym intencja
przestaje byæ lepa. […] Spontanicznoæ podmiotu gromadzi to, co ró¿ne,
w strukturê intelligibiln¹ i w ten sposób powstaje wiat³o120.
Dlatego te¿ Levinas, pragn¹c ukazaæ autentyczn¹ Transcendencjê, to znaczy tak¹, która nie zostanie sprowadzona do immanencji wiadomoci poznaj¹cej i przedstawiaj¹cej, mówi najpierw o przesz³oci, która nigdy nie mo¿e byæ
sprowadzona do teraniejszoci. Gdybymy chcieli odwo³aæ siê tutaj do teorii
czasu Augustyna, to musielibymy powiedzieæ, ¿e Levinas próbuje ukazaæ tak¹
przesz³oæ, która nigdy nie stanie siê teraniejszoci¹ przesz³oci. Jest to niepamiêtna przesz³oæ, w której Dobro wybra³o cz³owieka do dobroci. Jest to
niemo¿liwy do odzyskania przez teraniejszoæ poznaj¹cej wiadomoci moment, w którym dokona³ siê ów wybór. Podmiot jako zak³adnik  mówi³ podczas wyk³adu w dniu 30 stycznia 1976 roku  nie jest pocz¹tkiem; jest z tej
strony wszelkiego czasu teraniejszego. To dlatego pamiêæ nie dochodzi do
zsynchronizowania jego subiektywnoci. On odsy³a do pewnej przesz³oci, któ119
120

Por. tam¿e, XI, 28, s. 239-240.
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ra nigdy nie by³a obecna, do przesz³oci niepamiêtnej [un passé immémorial],
która jest przesz³oci¹ przed-ród³owego przywi¹zania [l’affection pré-originelle] przez drugiego121. Na skutek tego pojawia siê relacja z przesz³oci¹, która
nigdy nie by³a obecna122. W³anie w niej dokona³ siê wybór i wezwanie podmiotu przez Dobro do dobroci. Dlatego te¿ w podmiocie dzieje siê tak, jakby
w ja [le moi], na zawsze nieredukowalnym do teraniejszoci, istnia³a przesz³oæ
z tej strony wszelkiej przesz³oci, przesz³oæ absolutna i niereprezentowalna. Czas
teraniejszy jest miejscem inicjatywy i wyboru. Lecz czy¿ Dobro nie wybra³o podmiotu przed wszelkim wyborem, [czy¿ nie dokona³o] wybrania [une élection], które jest odpowiedzialnoci¹ ja, od której to ja nie mo¿e siê uchyliæ i które z niej
wywodzi swoj¹ jedynoæ? Ta uprzednioæ odpowiedzialnoci w odniesieniu do
wolnoci oznacza dobroæ Dobra: Dobro powinno mnie wybraæ, zanim ja mogê
wybieraæ; Dobro powinno mnie wybraæ jako pierwsze123.
Levinas usi³uje przybli¿yæ to rozumienie niepamiêtnej przesz³oci  i nie
zwi¹zanej z ni¹ teraniejszoci  poprzez pojêcie diachronii czasu. W jej przypadku wystêpuje swoiste przekroczenie trwania. Polega ono jednoczenie na
padaniu (l’incidence)  tak jak na co pada promieñ wiat³a  Innego w To¿Samego oraz na braku koincydencji czasowej. Ten model czasu nie oznacza
mediacji miêdzy byciem i nicoci¹, lecz relacjê z tym, czego myl nie umia³aby
zawrzeæ, z nie daj¹cym siê zawrzeæ [lub nieskoñczonym]. On powinien byæ
mylany poza byciem i nicoci¹, jako «zbyt-pe³ny», jako modalnoæ, gdzie to,
co wiêcej, niepokoi to, co mniej124.
Koncepcja czasu, któr¹ g³osi Levinas, jest radykalnie anty-husserlowska.
Diachronia jest bowiem tak¹ czasowoci¹, w której ani przesz³oæ (niepamiêtna), ani te¿ przysz³oæ nie znajduj¹ swego ród³a w teraniejszoci. Nie mog¹
byæ bowiem sprowadzone do intencjonalnoci wiadomoci, której podstawowym czasem jest w³anie teraniejszoæ. Pos³uszeñstwo [Dobru]  mówi³ Levinas 23 kwietnia 1976 roku  które poprzedza nas³uchiwanie innego jest anachronizmem inspiracji, bardziej paradoksalnej ni¿ wszelka przepowiednia [la
prédiction]. Ono jest szczególnym pos³uszeñstwem rozkazowi, by s³uchaæ przed
us³yszeniem go. To zobowi¹zanie do wiernoci jest Innym w To¿-Samym, to
znaczy czasem, dzianiem siê [se passer] Nieskoñczonego125. Podobn¹ myl wyrazi³ Levinas podczas wyk³adu, który odby³ siê dwa tygodnie wczeniej, dnia
9 kwietnia 1976 roku. Inspiracja, która jest psychizmem, nie jest obecnoci¹
121
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[la présence] Innego w To¿-Samym. Obecnoæ odnosi siê do poznania i do intencjonalnoci, które s¹ zawsze poznaniem na miarê ich mo¿liwoci  korelacj¹ i równoci¹ miêdzy rzecz¹ mylan¹ i myl¹. Tutaj jest mowa o pêkniêciu
To¿-Samego, którego Inny niepokoi i wyrywa z jego spoczynku. Odpowiedzialnoæ nie mo¿e wyra¿aæ siê w terminach obecnoci. Odpowiedzialnoæ za innego
we mnie jest wymaganiem, które wzrasta w miarê, jak siê odpowiada, niemo¿liwoci¹ sp³acenia d³ugu i w ten sposób niemo¿liwoci¹ zgodnoci: przekroczeniem [une excédence] czasu teraniejszego. To przekroczenie jest chwa³¹; to
z nim ukazuje siê Nieskoñczony jako zdarzenie. Przekroczenie czasu teraniejszego jest ¿yciem Nieskoñczonego. Nieroz³¹cznoæ Innego w To¿-Samym bez
obecnoci Innego w To¿-Samym jest czasowoci¹, poprzez nie-koincydencjê
nieredukowaln¹ do terminów relacji126.
Odrzucaj¹c husserlowsk¹ koncepcjê czasu z jej tryumfem teraniejszoci
wiadomoci intencjonalnej, Levinas odrzuci³ wiêc tak¿e tê koncepcjê czasu,
któr¹ przed wiekami g³osi³ Augustyn. Wydaje siê przy tym, ¿e Levinasowa
diachronia wybrania cz³owieka przez Dobro do odpowiedzialnoci za Drugiego lepiej stoi na stra¿y transcendencji Boga ni¿ Augustynowe stwierdzenie, ¿e
istnieje ogromna ró¿nica miêdzy wiecznoci¹ Boga a czasem dowiadczanym
przez cz³owieka. Nie wystarczy bowiem powiedzieæ, ¿e czas zawdziêcza sw¹
d³ugoæ tylko wielkiej iloci ruchów, które jeden po drugim przemijaj¹, gdy¿
nie mog¹ istnieæ wszystkie razem. W wiecznoci za nic nigdy nie przemija, lecz
wszystko jest obecne. ¯aden za czas nie jest ca³y teraniejszoci¹127. Nie wystarczy przecie¿ stwierdzenie tej ró¿nicy, wrêcz przepaci, miêdzy wiecznoci¹
Boga a czasem cz³owieka, poniewa¿ istnienie Boga w ludzkiej duszy zosta³o
sprowadzone przez Augustyna do pamiêci, która urzeczywistnia siê w teraniejszoci mylenia duszy. W wietle przemyleñ Levinasa powstaje g³êboko
uzasadniona w¹tpliwoæ, czy w tym przypadku transcendencja Boga nie sta³a
siê po prostu immanencj¹ poznaj¹cej duszy.
Od diachronii, która w filozofii Levinasa wyra¿a niewspó³miernoæ czasów
miêdzy ¿yciem cz³owieka a momentem wybrania go do dobroci przez Dobro,
nale¿y odró¿niæ wydarzaj¹ce siê w konkretnym czasie, w teraniejszoci,
zdarzenie, w którym ów cz³owiek uwiadamia sobie to wybranie. To zagadnienie najbardziej wyczerpuj¹co zosta³o ukazane przez Levinasa w roku 1961
w ksi¹¿ce Totalité et Infini128, w której jest mowa o nawiedzeniu podmiotu
przez nag¹ i bezbronn¹ twarz drugiego cz³owieka. Podczas swych ostatnich
wyk³adów Levinas powróci³ do tego problemu doæ marginalnie. Dnia 20 lute126
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go 1976 roku mówi³: Bliskoæ ukazuje siê jako relacja z drugim, który nie mo¿e
przemieniæ siê w obrazy ani wystawiæ siê w temacie. Drugi nie jest nadmierny
[démesuré], lecz niezmierzony [incommensurable], to znaczy, ¿e nie jest on tematem i nie mo¿e ukazaæ siê wiadomoci. On jest twarz¹, i jest co takiego,
jak niewidzialnoæ twarzy, która staje siê obsesj¹129.
Wydaje siê, ¿e w tym przypadku zachodzi podobieñstwo miêdzy Levinasowym czasem nawiedzenia cz³owieka przez twarz Drugiego, na skutek którego rodzi siê wiadomoæ odpowiedzialnoci za niego, a Augustynowym momentem, w którym Bóg jako Prawda po raz pierwszy ukaza³ siê cz³owiekowi
i od którego nie mo¿e on ju¿ Go zapomnieæ.
Relacje cz³owieka do Boga

Dla Augustyna relacja cz³owieka do Boga jest relacj¹ osobow¹, a jednoczenie zwrotn¹. Uwiadomiwszy sobie, ¿e Bóg jest mi³oci¹, cz³owiek powinien
odpowiadaæ Mu postaw¹ przenikniêt¹ chwa³¹, najwy¿sz¹ czci¹, mi³oci¹ i têsknot¹. Taki zreszt¹ nastrój przebija niemal z ka¿dej stronicy jego Wyznañ. Cz³owiek powinien bowiem zawsze wybieraæ wy¿sze wartoci i im podporz¹dkowywaæ ni¿sze. W konsekwencji powinien zawsze kochaæ przede wszystkim Boga,
dopiero potem cz³owieka. Trzeba Go kochaæ w sposób absolutny i nieskoñczenie. Nie ma tu miejsca na równoæ miêdzy mi³oci¹ do Boga a mi³oci¹ do cz³owieka. Przeciwnie, powinna tu zaistnieæ jaka istotowa nierównoæ mi³oci, poniewa¿ Boga trzeba kochaæ bardziej ni¿ samego siebie – bez jakiejkolwiek odp³atnoci czy porównywania. Kochaj¹c, cz³owiek powinien w pewnym sensie
zapomnieæ o sobie. Jest to bowiem zapomnienie b³ogos³awione, gdy¿ zapomnieæ
siebie – znaczy znaleæ siebie, a zgubiæ siebie – znaczy ocaliæ siê.
By móc pe³niej zrozumieæ tê koniecznoæ ca³kowitego oddania siê Bogu
w mi³oci, trzeba przywo³aæ s³ynne dla Augustyna rozró¿nienie na uti (u¿ywanie) i frui (napawanie siê), które wy³o¿y³ w traktacie De doctrina christiana130.
Wed³ug niego, ¿ycie moralne cz³owieka polega na tym, ¿e cz³owiek ró¿norako
ustosunkowuje siê do rzeczy. Jednymi siê napawa, natomiast innymi siê tylko
pos³uguje. W przypadku napawania wola zwraca siê do danej rzeczy z mi³oci
do niej samej  frui enim est amore alicui rei inhaerere propter seipsam. Natomiast w przypadku u¿ywania jakiej rzeczy, wola kieruje siê ku niej jedynie po
E. L e v i n a s, Totalité et Infini, La Haye 1961; t³um. polskie: T e n ¿ e, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998.
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Por. P h. B ö h n e r, E. G i l s o n, Historia filozofii chrzecijañskiej. Od Justyna do Miko³aja Kuzañczyka, t³um. S. Stomma, Warszawa 1962, s. 213-215.
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to, aby j¹ sobie podporz¹dkowaæ dla realizacji takich czy innych celów – uti
autem, quo in usum venerit ad id quod amas obtinendum referre. Dokonawszy
tego pojêciowego rozró¿nienia Augustyn bez najmniejszego wahania stwierdza,
¿e cz³owiek napawaæ siê mo¿e tylko Bogiem w Trójcy wiêtej Jedynym  solo
Deo fruendum est. Wynika z tego, ¿e jeli mamy Boga kochaæ z ca³ej naszej
duszy, to znaczy, ¿e nie wolno cz³owiekowi jakby zostawiaæ co w niej dla siebie samego. Cz³owiek jest czym takim, co ca³kowicie i w zupe³noci musi byæ
dla Boga u¿yteczne  na tym polega jego wielkoæ131.
Natomiast w przypadku filozofii Levinasa, trudno mówiæ o relacji miêdzy
cz³owiekiem a Dobrem, która by³aby relacj¹ w pe³ni osobow¹  to znaczy
twarz¹ w twarz  i jednoczenie relacj¹ zwrotn¹. Bóg wymyka siê obiektywizacji  mówi³ Levinas dnia 30 kwietnia 1976 roku – i nie znajduje siê nawet
w relacji Ja-Ty, nie jest Ty jakiego Ja, nie jest dialogiem lub w dialogu. Lecz
nie jest tym bardziej mo¿liwy do oddzielenia od odpowiedzialnoci za bliniego, który, on, jest Ty dla ja [moi]. Bóg jest zatem trzeci¹ osob¹ lub Onoci¹
[Illéité]. I porz¹dek [l’ordre], któremu, podmiot, jestem podporz¹dkowany, przychodzi z rozumienia, które s³yszê tylko w moim w³asnym Mówieniu [Dire]. […]
Gdy¿ Bóg nie znajduje siê w korelacji, w której spojrzenie przychodzi³oby szukaæ spojrzenia. Onoæ, jest nie-skoñczonym, poza struktur¹, w której spojrzenie przyjmowa³oby swój wstrz¹s i w³¹cza³oby go w logos132.
W koncepcji Boga jako Onoci  a dok³adniej: w dzianiu siê pewnej intrygi
trzech osób  mo¿na wyró¿niæ niejako dwa takty. Pierwszym taktem jest wybór
cz³owieka przez Dobro do dobroci. Dokona³ siê on w czasie an-archicznym, nale¿¹cym do istoty g³oszonej przez Levinasa diachronii  a zatem niejako przed
podmiotem, przed czasem uwiadomionym przez podmiot. By³o to wezwanie
i naznaczenie dokonane przez Dobro przed jakimkolwiek osobistym zaanga¿owaniem i zapocz¹tkowaniem ze strony podmiotu. Wybór ten stanowi istotê
dziejów swoistej pre-historii Ja jako zak³adnika Drugiego, uprzedniej wobec
historii ego. Na skutek tej pre-historii dzieje siê tak, jakby istnia³a we mnie 
mówi³ dnia 27 lutego 1976 roku Levinas – na zawsze nieredukowalna do teraniejszoci przesz³oæ poza wszelk¹ przesz³oci¹, przesz³oæ absolutna
i nieprzedstawialna. Czas teraniejszy jest miejscem inicjatywy i wyboru. Lecz
czy¿ Dobro nie wybra³o, przed wszelkim wyborem, podmiotu, wyborem, który
jest odpowiedzialnoci¹ ja  tego ja, który nie mo¿e siê z niej uwolniæ i jej zawdziêcza sw¹ jednoæ [l’unicité]? Ta uprzednioæ odpowiedzialnoci w odniesieniu do wolnoci oznacza dobroæ Dobra: Dobro powinno mnie obraæ [élire],
131
132

Tam¿e, s. 215.
E. L e v i n a s, Dieu, la mort et le temps, s. 236-237.

MAREK JÊDRASZEWSKI

148

zanim ja móg³bym je wybraæ [choisir]; Dobro powinno mnie obraæ jako pierwsze133.
Drugi takt sk³adaj¹cy siê na istotê Boga pojêtego jako Onoæ jest czas
wiadczenia o Nim wobec drugiego cz³owieka. Odpowied cz³owieka na wybór nie jest bowiem skierowana z powrotem do Boga – jak to by³o w przypadku Augustyna  czy to w postaci dziêkczynienia, uwielbienia, czy napawania siê Nim. Relacja z Onoci¹ nie jest bowiem relacj¹ zwrotn¹. Odpowied cz³owieka na wybór dokonany przez Onoæ idzie w kierunku zupe³nie
innej osoby  w stronê Drugiego. Czas podmiotu jest zatem czasem pojêtym
jako à-Dieu, czyli wiadczeniem o Nieskoñczonym poprzez nieskoñczon¹
s³u¿bê drugiemu134. wiadczenie to przyjmuje postaæ tego, co Levinas okrela mianem chwa³y Nieskoñczonego. wiadectwo, jakie daje o Bogu cz³owiek, bêd¹c odpowiedzialnym za Drugiego, jest, zdaniem Levinasa, swoistym wyj¹tkiem wobec regu³y bycia: w nim objawia siê Nieskoñczony, nie
ukazuj¹c siê, nie pokazuj¹c siê jako Nieskoñczony. Nieskoñczony nie ukazuje
siê temu, który o Nim wiadczy, to w³anie wiadectwo nale¿y do chwa³y Nieskoñczonego. To poprzez g³os wiadka powiadcza siê chwa³a Nieskoñczonego (i tylko w tym sensie «Bóg potrzebuje ludzi»). ¯aden czas teraniejszy nie
jest zdolny [do wyra¿enia] Nieskoñczonego. U Kartezjusza, idea Nieskoñczonego, która lokuje siê, lokator ma³o wygodny, w myli, która nie mo¿e go
obj¹æ, wyra¿a tê dysproporcjê chwa³y i czasu teraniejszego135. Kontynuuj¹c
tê myl tydzieñ póniej, dnia 23 kwietnia 1976 roku, Levinas stwierdzi³ jeszcze: wiadectwo jest sposobem, w którym Nieskoñczony przechodzi przez
skoñczonego, i sposobem, w którym Nieskoñczony siê zdarza [il est la façon
dont l’Infini passe le fini, et la façon dont l’Infini se passe]136. Z jednej wiêc
strony Nieskoñczony pozostaje do koñca nietematyzowalny, z drugiej za
relacja z Nim urzeczywistnia siê poprzez bliniego, który dla tej w³anie relacji jest momentem nieodzownym137. Mówi¹c o tym, Levinas odwo³a³ siê do
dwóch fragmentów Biblii. Pierwszy z nich zaczerpn¹³ z Ksiêgi proroka Jeremiasza, gdzie uto¿samia siê znajomoæ Pana z obron¹ ucinionego i ubogiego (por. Jr 22, 15-16), natomiast drugi wzi¹³ z Ewangelii w. Mateusza, gdzie
jest mowa o S¹dzie Ostatecznym, na którym podstawowym kryterium wyroków sprawowanych przez Syna Cz³owieczego bêdzie postawa, jak¹ s¹dzeni
ludzi okazywali wobec swych blinich (por. Mt 25, 31-40).
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Relacje cz³owieka do cz³owieka

Augustyn g³osi³ mi³oæ  charitas  jako doskona³¹ sprawiedliwoæ. Kto
bowiem z ca³ych swych si³ kocha Boga, ten te¿ wype³nia wszystkie Jego przykazania, w tym tak¿e przykazanie mi³oci bliniego. Blini jest bowiem pewnym dobrem, które nale¿y kochaæ. Przykazanie mówi ponadto, ¿e mamy kochaæ bliniego jak siebie samego. Wynika st¹d podstawowe pytanie, jak mamy
kochaæ siebie. Poniewa¿ cz³owiek jest ontycznie z³o¿ony z cia³a i z duszy,
mi³oæ siebie odnosi siê do tych dwóch elementów. Jednak¿e nie s¹ one sobie
równe. Wielkoæ i godnoæ cz³owieka znajduje bowiem swój fundament w tym,
¿e zosta³ on stworzony na Bo¿y obraz i podobieñstwo, a ten obraz i podobieñstwo Bo¿e, jakie w sobie nosimy, znajduj¹ swoje miejsce w duszy. W konsekwencji nale¿y zatem bardziej kochaæ sw¹ duszê ani¿eli cia³o. Jak nale¿y j¹
kochaæ? Gdyby by³a dobrem najwy¿szym, trzeba by j¹ kochaæ poprzez napawanie siê ni¹, gdyby natomiast tak¹ wartoci¹ nie by³a, nale¿a³oby jej u¿ywaæ.
Otó¿ dusza nie jest t¹ najwy¿sz¹ wartoci¹, poniewa¿ jest ni¹ sam Bóg. Wynika z tego, ¿e kochaj¹c siebie, cz³owiek powinien niejako u¿ywaæ siebie dla
Boga. Tak te¿ powinien on kochaæ drugiego cz³owieka. Wszelka mi³oæ ludzka jawi siê wiêc jako mi³oæ, która uznaje nad sob¹ jeszcze wiêksz¹ mi³oæ 
mi³oæ do Boga. Miêdzy mi³oci¹ Boga a mi³oci¹ drugiego cz³owieka zachodzi zatem istotowa asymetria, istotowa nierównoæ.
Natomiast mi³oæ miêdzy ludmi  mi³oæ bliniego  zak³ada równoæ
i wzajemnoæ. Panuje wiêc miêdzy nimi pe³na symetria. Wynika ona bowiem
z samego sformu³owania kochaj bliniego jak siebie samego. Dlatego te¿ na
mi³oæ odpowiada siê mi³oci¹  i tego zawsze mo¿e siê spodziewaæ mi³uj¹cy.
W konsekwencji mamy tu swoiste pomieszanie mi³oci w³asnej i wspania³omylnoci. Augustyn twierdzi³ przy tym, ¿e doskonalej kocha siê cz³owieka
szczêliwego, którego nie mo¿emy niczym obdarzyæ, bo kochamy go mi³oci¹
bardziej czyst¹ i rzeteln¹. Nie zachodzi przy tym niebezpieczeñstwo, ¿e nad
cz³owiekiem potrzebuj¹cym mo¿emy zdobyæ panowanie i w jakiej mierze
podporz¹dkowaæ go sobie. W mi³oci charitas wa¿niejsza jest zatem ¿yczliwoæ ni¿ pe³nienie dobrych uczynków. A oprócz tego ka¿dy mo¿e na tej mi³oci niejako zyskaæ, co wiêcej, ma siê prawo spodziewaæ, ¿e zostanie tak¿e obdarowany mi³oci¹ ze strony tego, kogo kocha. Mamy wiêc  pisa³ Augustyn
w traktacie O Trójcy wiêtej – trzy rzeczy w mi³oci: kochaj¹cego, rzecz kochan¹ i sam¹ mi³oæ. Czym wiêc jest mi³oæ, jeli nie pewnym ¿yciem ³¹cz¹cym
dwie istoty, albo d¹¿¹cym do ich z³¹czenia: kochaj¹cego i tego, co on kocha?
Tak samo jest równie¿ w mi³ociach zewnêtrznych cielesnych. Lecz ¿eby czerpaæ z czystszych i bardziej przejrzystych róde³, wzgardziwszy cia³em, wznie-
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my siê wy¿ej, do ducha. Co duch mi³uje w przyjacielu, jeli nie ducha? I tutaj
równie¿ masz troje: kochaj¹cego, to co siê kocha i mi³oæ138.
W przypadku filozofii Levinasa, relacja do Drugiego powinna byæ ca³kowicie jednostronna i bezinteresowna. Podmiot nie powinien spodziewaæ siê
niczego w zamian ze strony tego, za którego ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ. Miêdzy nim a Drugim zachodzi wiêc ca³kowita asymetria. Jedynie ludzkim jest humanizm innego cz³owieka  powiedzia³ Levinas podczas wyk³adu
w dniu 5 marca 1976 roku139. Wynika on z an-archicznego wybrania cz³owieka
przez Dobro do odpowiedzialnoci i jako konsekwencja Boga pojêtego jako
Onoæ. Ja jest jedyny w tym wybraniu i w tej odpowiedzialnoci za Drugiego.
Nikt te¿ nie mo¿e go w tym zast¹piæ. Dlatego wewnêtrzna jednoæ osoby dokonuje siê w³anie poprzez odpowiedzialnoæ za Drugiego. Doznaj¹c ciê¿aru
innego cz³owieka – mówi³ Levinas dnia 27 lutego 1976 roku  ja [le moi] jest
wezwane do jednoci [l’unicité] poprzez odpowiedzialnoæ. Nad-indywiduacja
ja polega na byciu we w³asnej skórze bez dzielenia conatus essendi wszystkich
bytów, które s¹ w sobie. Jestem wzglêdem [à l’égard] tego wszystkiego, co jest,
poniewa¿ jestem przez wzgl¹d [par égard] dla tego wszystkiego, co jest. […]
Jak gdyby jednoæ ja by³a ciê¿koci¹ zaboru innego nade mn¹140. W jakie
mierze takie jednostronne i równoczenie tak brzemienne odniesienie do Drugiego sprawia, ¿e bez niego nie by³aby mo¿liwa jednoæ ja. W pre-historii Ja,
ja jest, dog³êbnie, zak³adnikiem  wczeniej ni¿ ego. Soboci [le soi] nie chodzi
w jego byciu o bycie. Jest w tym re-ligijnoæ ja, pra-ród³owo zwi¹zanego
z drugim. I w³anie ta bezwarunkowoæ zak³adnika sprawia, ¿e mo¿e byæ tu
przebaczenie, litoæ lub wspó³czucie. Te stwierdzenia Levinas zakoñczy³
przywo³aniem s³ów Paula Celana: Ich bin du, wenn ich ich bin  Ja jestem ty,
jeli ja ja jestem141. Podobn¹ myl wyrazi³ Levinas ju¿ wczeniej, podczas
wyk³adu w dniu 5 grudnia 1975 roku, kiedy mówi³: Ja [je] jest ju¿ mylane
jako Ja [Moi], a tymczasem pozostaje ono jedyne w niemo¿liwoci uchylenia
siê od innego cz³owieka. Od innego cz³owieka w jego wymaganiu, w jego twarzy, która jest skrajn¹ ekspozycj¹, bezporedni¹, która jest ca³kowit¹ nagoci¹
 jak gdyby drugi by³ od razu bez os³ony, biedny [le misérable] – i jako taki od
razu mnie [à moi] powierzony142.
To swoiste wydanie siê drugiemu cz³owiekowi wynika st¹d, ¿e miêdzy ja
a Drugim zachodzi od samego pocz¹tku fundamentalna asymetria, któr¹ Leviw. A u g u s t y n, O Trójcy wiêtej, VIII, 10, 14, s. 285.
E. L e v i n a s, Dieu, la mort et le temps, s. 213.
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nas wyrazi³ podczas wyk³adu z dnia 20 lutego 1976 roku w jednym zaledwie
zdaniu: Inny jest uciskany [opprimé] – ja mo¿e byæ tylko zobowi¹zane [obligé]143. Inaczej mówi¹c, od samego pocz¹tku (od zawsze?) drugi cz³owiek jest
ju¿ przeladowany i ta jego sytuacja sprawia, ¿e ja jest z woli i przeznaczenia
Onoci zobowi¹zane do tego, aby temu dalszemu przeladowaniu Drugiego
zapobiec lub, jeszcze wiêcej, wzi¹æ je niejako na w³asne barki po to, aby nie
dwiga³ on ju¿ wiêcej swego ciê¿aru. Asymetria pocz¹tku ma te¿ swoje konsekwencje, gdy chodzi o asymetriê spotkania z Drugim, które wydarza siê
w konkretnej wspó³czesnoci czasu. Levinas mówi bowiem o koniecznoci nieskoñczonej odpowiedzialnoci ja za Drugiego, natomiast milczy, gdy chodzi
o odpowiedzialnoæ Drugiego za ja. Ona bowiem nigdy nie jest zwrotna; przeciwnie, ona biegnie tylko jednokierunkowo od ja ku Drugiemu.
Ponadto Levinas  w przeciwieñstwie do Augustyna  s¹dzi³, ¿e relacje
miêdzyludzkie s¹ w swej istocie naznaczone czym bardzo wymiernym i materialnym, a nie przede wszystkim duchowym: przys³owiow¹ kromk¹ chleba
odjêt¹ sobie od ust i dan¹ g³odnemu lub, na poziomie bardziej fundamentalnym: cielesnoci¹ podmiotu, który w³anie poprzez ni¹ czyni dar z siebie dla
Drugiego. Ja ujête jako odpowiedzialnoæ jest ogo³ocone, wystawione na cierpienie, bardziej otwarte ni¿ wszelka otwartoæ. […] W tej odpowiedzialnoci
ja nie stawia siebie, lecz gubi swe miejsce, zsy³a siê lub jest zes³ane. Substytucja wobec innego jest jak lad wygnania i zes³ania. On jest tylko w swojej skórze, lecz skóra nie jest ju¿ os³on¹  jest ona modalnoci¹ ekspozycji bez os³ony. To w³anie ta biernoæ jest wyra¿ana lub sugerowana przez czasowniki
wygnaæ siê [s’exiler], zsy³aæ siê [se déporter]  lub jeszcze wydaæ siê [se livrer]144. Wyra¿a siê w tym owo oderwanie, którego gwa³townoæ doskonale
ujê³a, zdaniem Levinasa, Simone Weil, w nastêpuj¹cej modlitwie-b³aganiu: Ojcze, oderwij ode mnie to cia³o i tê duszê […], aby z nich czyniæ rzeczy dla Ciebie, i nie pozwól, aby, na wieki, nie pozosta³o ze mnie nic innego jak tylko to
oderwanie145.

*
Wielow¹tkowe analizy dotycz¹ce podobieñstw i ró¿nic zachodz¹cych miêdzy filozofi¹ Levinasa i w. Augustyna w odniesieniu do tak kluczowych zagadnieñ, jak problem Boga i problem cz³owieka, ka¿¹ nam na koniec postawiæ
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pytania dotycz¹ce przyczyn, dla których owo porównanie jest nie tylko merytorycznie uzasadnione, ale te¿ intelektualnie bardzo inspiruj¹ce.
Bez trudu mo¿na zauwa¿yæ najpierw, ¿e zarówno w przypadku Augustyna,
jak i Levinasa, ich filozofie maj¹ podwójne ród³o  religijne i filozoficzne.
Obydwaj s¹ ludmi g³êboko religijnymi i dlatego te¿ nawi¹zuj¹ najpierw do
Biblii i do innych róde³ religijnych, decyduj¹cych o takim, a nie innym kszta³cie wiary wspólnot, do których nale¿eli. Augustyn jako chrzecijanin nawi¹zywa³ do ca³ego Pisma wiêtego, zw³aszcza do Nowego Testamentu, oraz do
wiary Kocio³a sformu³owanej w dogmaty podczas ju¿ odbytych do jego czasów wielkich soborów powszechnych. Natomiast Levinas jako cz³onek ¿ydowskiej wspólnoty ogranicza³ siê do wizji Boga, o której mówi przede wszystkim
Stary Testament oraz Talmud. Dla Augustyna Bóg jawi³ siê wiêc jako Mi³oæ
urzeczywistniaj¹ca siê w tajemnicy Trzech Boskich Osób oraz w tajemnicy
Wcielenia Syna Bo¿ego. Natomiast dla Levinasa Bóg by³ przede wszystkim
Bogiem Tory, Bogiem w trzeciej osobie, Onoci¹, a zatem Bogiem dalekim,
Wielkim Przechodz¹cym i Zostawiaj¹cym swe lady, którego Eliasz zobaczy³
jedynie plecy. Taki w³anie Bóg naznaczy³ cz³owieka obowi¹zkiem troski
o wdowê, sierotê i obcego, troski tak dalekiej i tak wyniszczaj¹cej, jak to
w postaci Cierpi¹cego S³ugi Jahwe ukaza³ prorok Izajasz.
Te religijne ród³a by³y dla nich obu czym pierwszym, wrêcz fundamentalnym. Augustyn odrzuciwszy najpierw Pismo wiête  wydawa³o mi siê nie
doæ dostojne, gdy je porównywa³em z monumentaln¹ proz¹ Cycerona napisa³
po latach w Wyznaniach146, przedstawiaj¹c swoj¹ drogê do manicheizmu  pod
wp³ywem nauk w. Ambro¿ego odkry³ jego niezwyk³¹ g³êbiê, która otwar³a
przed nim nowe, fascynuj¹ce horyzonty. Powaga Pisma wiêtego wyda³a mi
siê tym bardziej godna czci i najczystszej wiary, ¿e chocia¿ wszyscy ludzie mog¹
je czytaæ z ³atwoci¹, ma ono jednak tak¹ g³êbsz¹ warstwê, gdzie spoczywaj¹
jego wielkie tajemnice. Dziêki s³owom najzwyklejszym i prostemu stylowi Pismo wiête jest dostêpne dla wszystkich, a jednoczenie poch³ania ca³¹ uwagê
ludzi o umys³ach powa¿nych. Dlatego przygarnia do siebie wszystkich ludzi,
a niektórym pozwala przejæ przez w¹skie furtki do Ciebie147. Pisz¹c o owych
ludziach o umys³ach powa¿nych, przygarniêtych przez Pismo wiête, którzy
dost¹pili ³aski dojcia dziêki niemu do Boga, Augustyn mia³ niew¹tpliwie na
uwadze Ambro¿ego, siebie samego i zapewne tych wszystkich, którzy na skutek jego filozoficznej refleksji, czerpi¹cej swe inspiracje z Biblii, mogli jeszcze bardziej zachwyciæ siê wielkoci¹ i piêknem Boga. W ka¿dym razie osobi146
147

 w. A u g u s t y n, Wyznania, III, 5, s. 38.
Tam¿e, VI, 5, s. 92-93.
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ste b³¹dzenia  poprzez manicheizm i sceptycyzm  pozosta³y dla niego gorzk¹ lekcj¹ mówi¹c¹ o tym, ¿e sam rozum, przenikniêty intelektualn¹ pych¹, nieuchronnie zd¹¿a na manowce. I ¿e, przeciwnie, jeli rozum bêdzie szuka³ dla
siebie oparcia w autorytecie Pisma wiêtego, spotka siê z Bogiem, który jest
Prawd¹.
Natomiast Levinas widzia³ w Biblii teksty, które zawieraj¹ w sobie niezwyk³¹ dynamikê. Mówi¹ bowiem o Bogu, o Jego poszukiwaniu, o Jego znalezieniu, a jednoczenie nak³aniaj¹ cz³owieka do dalszego szukania. I tê prawdê
usi³owa³ on nastêpnie wyraziæ jêzykiem filozofii. Filozofia zachodnia jest filozofi¹ odpowiedzi  mówi³ Levinas podczas rozmowy zwi¹zanej z nadaniem mu
doktoratu honoris causa na Uniwersytecie w Lejdzie w 1975 roku, a zatem
w tym samym czasie, kiedy prowadzi³ swoje ostatnie wyk³ady na Sorbonie –
tylko odpowied siê liczy; rezultat, jak mówi Hegel  a przecie¿ to pytanie jest
rzecz¹ nie miem nawet powiedzieæ pierwotn¹, bo idea pierwszeñstwa jest
ide¹ greck¹  ide¹ pryncypium  i nie wiem, czy wolno mówiæ o pierwszeñstwie, kiedy chce siê mówiæ o pytaniu jako o myleniu myl¹cym wiêcej ni¿
poznawczy [doxique] s¹d odpowiedzi  o pytaniu, które jest poszukiwaniem
i Pragnieniem – o poszukiwaniu w sensie, w jakim Biblia mówi o szukaniu
Boga i w jakim Bóg «odnaleziony» nazywany bywa poszukiwanym (por. Izajasz 65, 1; trzeba zwróciæ uwagê na tekst hebrajski, gdzie jest to widoczne).
Nie jest to wcale sytuacja, kiedy cz³owiek zadaje pytanie; raczej samo pytanie
go porywa i stawia pod znakiem zapytania. Wszystkie te sytuacje s¹ prawdopodobnie ró¿ne w kulturze greckiej i w kulturze, która zosta³a bardzo g³êboko
wpisana w tradycjê biblijn¹. Wszêdzie moj¹ trosk¹ jest w³anie prze³o¿enie tego
biblijnego nie-hellenizmu na terminy helleñskie, nie za powtarzanie formu³
biblijnych w ich obiegowym znaczeniu, oderwanym od kontekstu, który dla takiego tekstu jest ca³¹ Bibli¹148.
Gdy chodzi o ród³a filozoficznej inspiracji, zarówno Augustyn, jak i Levinas mieli tych samych ojców. Byli nimi przede wszystkim Platon i Plotyn.
Jednak¿e Levinas siêga³ tak¿e, co w jakiej mierze jest rzecz¹ oczywist¹, do
wielkich postaci myli nowo¿ytnej i wspó³czesnej  do Kartezjusza, Kanta,
Husserla i Heideggera. Dziêki temu jego myl filozoficzna jest w pewnym sensie bardziej bogata, gdy¿ znajduje dla siebie wiêcej znacz¹cych punktów odniesienia. To te¿ sprawi³o, ¿e jest to myl bardzo wspó³czesna, zarówno co do
pewnych ujêæ merytorycznych, jak i co do jêzyka, którym pos³ugiwa³ siê Levinas. Zestawione obok siebie  jak to wielokrotnie czynilimy  teksty Augustyna i Levinasa pokazuj¹ samym swym jêzykiem czasow¹ odleg³oæ dziel¹c¹
148

E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 151-152.
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obydwóch tych mylicieli  ponad piêtnacie wieków! A tak¿e ich temperament i osobist¹ wra¿liwoæ
A jednak jest co, co g³êboko zbli¿a, a nawet ³¹czy ich filozoficzn¹ refleksjê. Tym czym jest tajemnicza obecnoæ Boga w cz³owieku  to, co tak genialnie wyrazi³ Augustyn s³owami: interior intimo meo. To w³anie ta obecnoæ
jest te¿, w konsekwencji, fundamentem wielkoci samego cz³owieka i jego
etycznego powo³ania. Okazuje siê nagle, ¿e przestrzeñ piêtnastu wieków, dziel¹ca Levinasa od Augustyna, wcale nie pomniejsza zdumienia cz³owieka, który nagle odkrywa w sobie lad Nieskoñczonego. lad, który wzywa go do
wielbienia Najwy¿szej Mi³oci  jak to mia³o miejsce w przypadku Augustyna. lad, który nakazuje mu wyruszyæ w stronê drugiego cz³owieka, by dwigaæ jego cz³owiecze brzemiona i ciê¿ary  do czego jednym wielkim wo³aniem
sta³a siê filozofia Emmanuela Levinasa.
Ci¹g³a aktualnoæ tych filozofii polega natomiast na tym, ¿e czytelnik ich
filozoficznych tekstów mo¿e  niekiedy nawet zupe³nie nieoczekiwanie dla siebie  odnaleæ w sobie samym w³anie ten lad
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA
TOM 3, 2006

ANDRZEJ LATOÑ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

wiadectwo jako kategoria filozoficzna u Heideggera i Levinasa
Evidence as a Philosophical Category in Heidegger and Levinas
Nie wszystko, co jest w wiadomoci, jest ustanowione przez wiadomoæ

E. Levinas

Filozofie racjonalne, które podkrelaj¹ wartoæ idea³u poznania obiektywnego, racjonalnego, pomniejszaj¹ rangê wiadectwa. Natomiast niektóre filozofie egzystencjalne, odwrotnie, wynosz¹ wiadectwo samo w sobie, przys³aniaj¹c koniecznoæ weryfikacji. Pojawienie siê fenomenologii otwar³o nowe
mo¿liwoci. Miêdzy innymi wiadectwo sta³o siê dla niektórych filozofów kategori¹ wa¿n¹, traktowan¹ inaczej ni¿ kiedykolwiek w historii filozofii. Paul
Ricoeur zauwa¿y³, ¿e to, co charakteryzuje te filozofie, to obecnoæ dwóch tematów ze sob¹ powi¹zanych, a mianowicie temat Wysokoci (la Hauteur) i temat Zewnêtrznoci (l’Extériorité) 1. Do takich filozofów, zwanych przez Ricoeura filozofami wiadectwa, nale¿¹ miêdzy innymi: Martin Heidegger2, oraz
Emmanuel Levinas3.
1
P. R i c o e u r, Emmanuel Lévinas, penseur du témoignage, w: Répondre dautrui. Emmanuel Lévinas, red. J-Ch. Aeschlimann, Neufchatel 1989, s. 17.
2
M. H e i d e g g e r, Sein und Zeit, Tübingen 19537. Chodzi zw³aszcza o dzia³ II, rozdzia³ II:
Die daseinsmässige Bezeugung eines eingentlichen Seinkönnens und die Entschlossenheit”,
s. 267nn. [M. H e i d e g g e r, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 376nn.: Powiadczenie w Jestestwie w³aciwej mo¿noci bycia i zdecydowanie]. Odt¹d skrót: SZ, numer strony
orygina³u / numer strony w przek³adzie polskim.
3
E. L e v i n a s, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, (Livre de Poche) Paris 1974,
zw³aszcza: rozdzia³ V, punkt 2: La gloire de lInfini, s. 220nn. [E. L é v i n a s, Inaczej ni¿ byæ
lub ponad istot¹, Warszawa 2000, s. 235nn.: Chwa³a Nieskoñczonoci]. Odt¹d skrót: AE, numer
strony orygina³u / numer strony w przek³adzie polskim.
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Kategoria wiadectwa otwiera refleksjê filozoficzn¹ na nowe perspektywy.
Droga od Heideggera do Levinasa pokazuje tak¿e pewien postêp w tej tematyce, st¹d wybór tych dwóch filozofów.

I. Martin Heidegger
Wprowadzenie elementu wertykalnoci oddziela filozofie wiadectwa od
tych, które uto¿samiaj¹ powiadczanie siebie poprzez siebie ze wiadomoci¹
refleksyjn¹ (myliciel prowadzi monolog z samym sob¹4). U Heideggera temat
Wysokoci jest przedstawiony za pomoc¹ Gewissen, jako g³os sumienia5, temat
Zewnêtrznoci natomiast jest tu wyra¿ony poprzez Unheimlichkeit (nieswojoæ).
Zwi¹zek z hermeneutyk¹ powiadczania siebie poprzez siebie jest ukazany w Sein und Zeit poprzez ³añcuch egzystencja³ów wyodrêbnionych na drodze odpowiadania na pytanie kto? (§9 i §25), przechodz¹c przez opozycjê pomiêdzy Soboci¹ (Selbst) i Siê (Man) (§25) i przez skojarzenie problematyki
troski z problematyk¹ Soboci (§41 i §64).
Heidegger przeprowadzaj¹c wstêpn¹ fundamentaln¹ analizê egzystencji
Dasein6 stwierdza, ¿e podstawowym ukonstytuowaniem jest jego bycie-wwiecie poprzez istotowe struktury skupiaj¹ce siê w otwartoci (Erschlossenheit)7. Otwartoæ jest czym konstytutywnym dla Dasein8. Ca³okszta³t ca³oci
tych struktur ods³ania siê jako troska. W trosce tkwi bycie Dasein. Egzystencja” tu analizowana to istota Dasein, okrelanego jako rozumiej¹ca mo¿noæ
bycia, której w swym byciu chodzi o nie jako o w³asne9.
Jednak¿e decyduj¹ca ró¿nica w stosunku do wszelkiej filozofii czysto spekulatywnej nastêpuje wtedy, gdy zostaje zadane pytanie o to, co nas upewnia
w tym, ¿e charakterystyka ontologiczna Dasein, jako troski, stanowi ród³ow¹
4
Por. J. T i s c h n e r, Spotkanie z myl¹ Lévinasa, w: E. L é v i n a s, Etyka i Nieskoñczony,
t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 10.
5
Niektórzy interpretatorzy Heideggera uwa¿aj¹, ¿e chodzi tu o nakaz moralny (Por. na przyk³ad wypowied J.-L. Mariona w: „Cahier de la nuit surveillée”, 1984, n. 3, s. 235). Jednak Heidegger nie zgadza³ siê z takim rozumieniem Gewissen.
6
W wydaniu polskim Bycia i czasu termin Dasein t³umaczony jest jako  jestestwo. Ze
wzglêdu na specyficzne rozumienie tego terminu przez Heideggera, wród znawców tej filozofii
raczej tego terminu siê nie t³umaczy na w³asne jêzyki.
7
SZ, 231/325.
8
SZ, 271/382. Istot¹ Dasein jest jego otwartoæ na jego wiat i na siebie samego, tak i¿ zawsze
ju¿ rozumie on siebie: Zum Dasein gehört aber wesenhaft, dass es mit der Erschlossenheit seiner
Welt ihm selbst erschlossen ist, so dass es sich immer schon versteht (SZ, 272/383).
9
SZ, 231/325: Bytem, który jest w taki sposób, jestem zawsze ja sam.
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interpretacjê Dasein (§45)10. ród³owa interpretacja ontologiczna musi mieæ
wyran¹ pewnoæ, czy odnosi siê do ca³oci tematyzowanego bytu11, musi ujmowaæ bycie bytu ze wzglêdu na jednoæ tego wszystkiego, co siê na nie sk³ada, musi równie¿ braæ pod uwagê kres bycia-w-wiecie, to znaczy rozumieæ
egzystencjalne pojêcie mierci; dla Dasein, w jego mo¿noci bycia, mieræ jest
wy³¹cznie jako bycie ku mierci12. W koñcu, Heidegger, analizuj¹c strukturê
bycia Dasein jako ca³oci, stawia pytanie fundamentalne dla naszej kwestii: Czy
jednak Dasein mo¿e egzystowaæ ca³kowicie w sposób autentyczny?13 Co jest
kryterium autentycznoci egzystowania? Wtedy otrzymujemy jasn¹ odpowied:
wiadectwo autentycznej mo¿noci bycia daje sumienie14. Autentyczna mo¿noæ
bycia Dasein tkwi w woli-posiadania-sumienia15.
Wydaje siê, ¿e sumienie jest tym, co przychodzi z zewn¹trz; jest Zewnêtrznoci¹ w relacji do Dasein. Element wertykalnoci przejawia siê w tym, ¿e g³os
sumienia mnie przekracza, przywo³uje mnie, wzywa mnie z wysoka. Dochodzi
zatem do wyranego zerwania ze zwyk³¹ koincydencj¹ siebie z sob¹. Tu mamy
w³anie do czynienia z ró¿nic¹ dwóch typów filozofii  to nie jest ju¿ tylko
monolog filozofa, filozofia refleksyjna, wiedza absolutna, filozofia wytworzonych idei, lecz filozofia, która bierze pod uwagê tak¿e to, co daje siê jako wiadectwo w naszej pasywnoci. Autentyczn¹ mo¿noæ bycia Dasein odkrywamy
nie poprzez refleksjê, lecz poprzez s³uchanie wiadectwa (g³osu sumienia16),
które „daje do rozumienia” autentyczn¹ mo¿noæ-bycia-Sob¹17. Chodzi wiêc
o wyrwanie Dasein z zatraty w Siê i dokonanie wyboru autentycznego bycia
Sob¹. Dasein, zatracony w Siê, potrzebuje wiadectwa, musi mieæ pokazane
wiadectwo mo¿noci-bycia-sob¹, aby odnaleæ siebie18. Sumienie jest tym
czym, co ma charakter wezwania (Ruf). Rozumienie wezwania, czyli wolaposiadania-sumienia, poci¹ga za sob¹ wybór bycia Sob¹, który Heidegger
okrela jako Entschlossenheit (zdecydowanie)19. Zew sumienia dociera do tego,
kto chce powróciæ, kto chce wyrwaæ siê z gadaniny i ha³asu opinii publicznej
Siê20. Zew sumienia wzywa wy³¹cznie sam¹ Soboæ, przekracza i niszczy ¿¹dSZ, 231/326.
SZ, 232/327.
12
SZ, 233/329.
13
SZ, 234/329.
14
SZ, 234/329: Die Bezeugung eines eigentlichen Seinkönnens aber gibt das Gewissen.
15
Tam¿e: Ein eigentliches Seinkönnen des Daseins im Gewissen-haben-wollen liegt.
16
SZ, 268/377. G³os jako dawanie-do-rozumienia (SZ, 271/382), a nie jako komunikowanie g³osem. Sumienie przemawia wy³¹cznie i ci¹gle w modus milczenia (SZ, 273/385).
17
SZ, 267/376.
18
SZ, 268/377.
19
SZ, 270/379.
20
SZ, 271/381-382.
10
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ne publicznego uznania Siê21. Soboæ jest pozwana, zawezwana ku sobie samej, czyli ku najbardziej w³asnej mo¿noci bycia22. Zniekszta³cenia pochodz¹
ze strony niew³aciwego rozumienia zewu sumienia przez Soboæ-Siê, która
zaczyna negocjowaæ z wezwaniem23.
Jednak ca³a strategia Heideggera polega na odmowie jakiegokolwiek statusu transcendencji g³osowi sumienia poprzez podwójna redukcjê:
– Od strony zawartoci – to, co sumienie powiadcza, to mo¿liwoæ-bycia-samym-sob¹. Ten g³os jest dziwny, gdy¿ milcz¹cy. G³os ten daje do zrozumienia
milcz¹c, ale, aby milczeniem dawaæ do zrozumienia, mówi Heidegger, trzeba mieæ
co do powiedzenia24. Apel sumienia wiêc nie daje wiadectwa o ró¿nicy pomiêdzy dobrem a z³em; w tym wezwaniu nie ma ¿adnej mocy etycznej; wed³ug Heideggera tu chodzi o co bardziej fundamentalnego, chodzi o samo bycie.
– Od strony przywo³uj¹cego tak¿e ma miejsce redukcja transcendencji. Na
pytanie: Kto albo co kryje siê pod tym tajemniczym g³osem, który wzywa
Dasein, jak siê wydaje, z zewn¹trz, Heidegger zaskakuje swoj¹ odpowiedzi¹:
Dasein wzywa w sumieniu sam siebie25. Heidegger uznaje pewien wymiar
wy¿szoci jedynie w immanencji Dasein w stosunku do samego siebie. Zew bez
w¹tpienia nie nadchodzi od innego, który wraz ze mn¹ jest w wiecie. Zew idzie
ze mnie, a jednak mnie przekracza26.
W filozofii Heideggera, Wysokoci bez transcendencji odpowiada Zewnêtrznoæ bez odmiennoci. Tu nie chodzi o g³os ca³kowicie innego. Drugi
jako inny w odniesieniu do Dasein pojawia siê w analizach Heideggera w kontekcie uwolnienia Soboci z Siê, na p³aszczynie modalnoci ¿ycia nieautentycznego: Zew dociera do Dasein w tym powszednio-przeciêtnym zatroskanym
zawsze-ju¿-rozumieniu-siebie. Soboæ-Siê zatroskane wspó³byciem z drugim,
dotkniête jest wezwaniem27. Wynika z tego, ¿e drugi raczej jest tym, który przeszkadza w byciu Sob¹, który jest tak¿e powodem uwik³ania siê w Siê. To sumienie przywo³uje Soboæ Dasein z zatraty w Siê28.
Oto jak Heidegger charakteryzuje wiadectwo sumienia:
SZ, 273/384.
SZ, 273/384.
23
SZ, 274/385.
24
SZ, 296/415-416: Kto chce milcz¹c dawaæ do zrozumienia, musi „mieæ co do powiedzenia”.
25
SZ, 275/386.
26
SZ, 275/387. Andererseits kommt der Ruf zweifellos nicht von einem Anderen, der mit mir
in der Welt ist. Der Ruf kommt aus mir und doch über mich.
27
SZ, 272/383. Der Ruf trifft das Dasein in diesem alltäglich-durchschnittlich besorgenden
Sich-immer-schon-verstehen. Das Man-selbst des besorgenden Mitseins mit Anderen wird vom Ruf
getroffen.
28
SZ, 274/386.
21

22
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Sumienie jako g³os p³yn¹cy od nieswojoci (Unheimlichkeit)

Co wzywa („Es” ruft). To nie jest przez nas zaplanowane, przygotowane. Zew przychodzi wbrew naszej woli; ten g³os jest wdzieraj¹c¹ siê obc¹ moc¹
w Dasein29. Heidegger odrzuca jednak eksplikacjê tej obcoci jako pochodz¹cej od innego. Nie jest to Bóg ani freudowskie Super Ego30. Heidegger nie
zgadza siê równie¿ z tymi, którzy nie chc¹ tu widzieæ ¿adnej obcej mocy, t³umacz¹c sumienie „biologicznie”31. Fenomenalnie trzeba uznaæ obecnoæ sumienia, tego wewnêtrznego g³osu zamieszkuj¹cego Dasein, nad którym nie ma on
kontroli, ale to nie uprawnia, wed³ug Heideggera, do poszukiwania wzywaj¹cego poród bytu odmiennego od Dasein32.
Kim jest wiêc ów wzywaj¹cy? Jest nim sam Dasein w swojej nieswojoci,
jako pierwotnie rzucone bycie-w-wiecie, niezadomowione, obce wobec swojego sposobu bycia-Siê, bo có¿ mog³oby byæ bardziej obce Siê zatraconemu
w wielokszta³tnym «wiecie» zatroskania ani¿eli Soboæ zindywidualizowana do
siebie w nieswojoci, rzucona w nicoæ?33
Obcoæ jest tu przeniesiona na strukturê bycia-w (w wiecie) i oddzielona
od bycia-z zredukowanego do Siê. St¹d odwo³anie siê do neutralnoci: es ruft,
„to wzywa”. Sumienie, jako zew troski, wzywa Dasein, trwo¿¹cego siê w rzuceniu w wiat Siê, do najbardziej w³asnej mo¿noci bycia34.
Wzywaj¹cy nie jest wiêc kim obcym innym, lecz odmiennoci¹ kondycji
rzuconej i upad³ej Dasein: zew p³ynie z nieswojoci35. wiadectwo sumienia
wzywa do od-zewu, do bycia sob¹. Istotne dla Dasein jest zrozumienie tego,
co to wiadectwo daje do zrozumienia.
Sumienie jako g³os przywo³uj¹cy do uznania bycia-winnym (Schuldigsein)

Heidegger wprowadza pojêcie Schuld (d³ug, wina), które nie ma tu ¿adnej
konotacji etycznej; tu nie chodzi o potoczne fenomeny winy odniesione do zatroskanego wspó³bycia z innymi36. Zew uznaje Dasein za winnego, ale sk¹d
Dasein mo¿e braæ ideê winy, jeli nie z interpretacji swego bycia? Akcent pada
SZ, 275/387.
Por. J. G r e i s c h, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de Sein
und Zeit, Paris 1994, s. 289-290.
31
SZ, 275/387.
32
SZ, 276/388.
33
SZ, 277/389.
34
SZ, 277/390.
35
SZ, 280/394.
36
SZ, 283/397.
29
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na sein w Schuldigsein37. Po wnikliwych analizach ontologicznych, Heidegger
dochodzi do wniosku, ¿e bycie-winnym, bycie-d³u¿nym jest bardziej pierwotne
ni¿ wszelka o tym wiedza38. Sumienie jest w³anie mo¿liwe tylko dlatego, ¿e
Dasein u swojej podstawy bycia jest winny; rzucony w egzystencjê upada
w Siê, zamyka siebie  wtedy jest mo¿liwe us³yszenie zatroskanego zewu sumienia, które daje do zrozumienia o byciu winnym39, wzywaj¹c tym samym
Dasein do powrotu ku samemu sobie. Sumienie jest wiêc wiadectwem, które
charakteryzuje bycie Dasein, wzywaj¹cym go przed najbardziej w³asn¹ mo¿noæ bycia40. Dlatego poprawne s³yszenie tego wiadectwa jest to¿same z rozumieniem siebie w swojej najbardziej w³asnej mo¿noci bycia. Dasein wybiera sam siebie41.
Krytyka potocznego rozumienia sumienia

Po analizie egzystencjalnej, która ukaza³a ontologiczne korzenie fenomenu
sumienia, Heidegger usi³uje odnieæ swoje wnioski do powszedniego (przedontologicznego) dowiadczenia sumienia. Tego dowiadczenia nie mo¿na pomijaæ,
gdy¿ ono równie¿ jako dotyka fenomenu sumienia. Tu pojawiaj¹ siê pewne trudnoci42. W powszednim dowiadczeniu fenomenu sumienia mówimy o sumieniu
„dobrym lub z³ym”, czystym, nieczystym, upominaj¹cym, ostrzegaj¹cym. W dowiadczeniu powszednim, wyrzut nieczystego sumienia przychodzi
po dokonanym z³ym uczynku  jak to siê ma do ontologicznej interpretacji sumienia jako nawo³ywania troski ku byciu winnym, przed jakimkolwiek uczynkiem? Wydaje siê, ¿e zew przychodzi po przewinie, jak wiêc utrzymaæ twierdzenie, ¿e zew jest istot¹ sumienia, ci¹g³¹ obecnoci¹? Jednak dla Heideggera, przewina jest tylko okazj¹ do faktycznego zewu sumienia. G³os odwo³uje wprawdzie
wstecz, ale poza zaistnia³y uczynek, w rzucone bycie winnym, które jest «wczeniejsze» ni¿ wszelkie przewinienie43, po to, by odsy³aæ Dasein w przód. Potocznie rozumiane nieczyste sumienie, wed³ug Heideggera, nie siêga pierwotnego
fenomenu, jest odleg³e wiêc od ganienia czy odsy³ania wstecz. Wyrzuty sumienia i skrucha s¹ wiêc nieuzasadnione. „Dobre” sumienie z kolei jest odrzucone
SZ, 281/394-395. Schuldigsein mo¿na te¿ t³umaczyæ jako bycie-d³u¿nym. Takie rozumienie Schuldigsein proponuje na przyk³ad P. R i c o e u r w: Soi-même comme un autre, Paris 1990,
s. 402 (t³um. polskie B. Che³stowski, O sobie samym jako innym, Warszawa 2003, s. 580).
38
SZ, 286/402.
39
SZ, 286/402.
40
SZ, 288/405.
41
SZ, 287/404.
42
Por. SZ, 290/407.
43
SZ, 291/408.
37
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przez Heideggera jako s³uga faryzeizmu44. Upewnianie siê, ¿e ma siê czyste sumienie nie ma charakteru zewu, a wiêc nie ma charakteru sumienia45. Powszednie rozumiane tak zwane czyste sumienie w tym sensie, nie jest po prostu fenomenem sumienia. Sumienie jako upominanie, ostrzeganie, wed³ug Heideggera
jest tak¿e nie do przyjêcia, w imiê tego dziwnego argumentu, ¿e jakoby sumienie sta³oby siê wtedy wiêniem Siê46.
Moralnoæ kantowska i teoria wartoci, dla Heideggera, pozostaj¹ zamkniête w wiecie zabiegania, któremu brakuje centralnego fenomenu: wezwania Dasein do mo¿liwoci najwy¿szych, czyli zewu sumienia, tego, co ono
powiadcza. Egzystencjalna interpretacja sumienia przeprowadzona przez Heideggera ods³ania bytuj¹ce w Dasein wiadectwo jego najbardziej w³asnej mo¿noci bycia. O tym powiadcza sumienie, to znaczy: nie powiadamia, lecz przyzywaj¹co pozywa do bycia-winnym, bycia-d³u¿nikiem wobec samego siebie47.
To akcentowanie wezwania do bycia autentycznym nie ma jednak nic wspólnego z jakimi wymogami idea³ów moralnych, o jakich mówi choæby Freud.
Niektórzy komentatorzy zadaj¹ sobie jednak pytanie czy heideggerowska interpretacja nie przybiera tu formy niebezpiecznej idealizacji sumienia48 albo czy
nie otwiera ona w swojej de-moralizacji sumienia niebezpiecznych mo¿liwoci49, gdzie pojêcie d³ugu nazbyt pospiesznie zosta³o zontologizowane kosztem
etycznego wymiaru zad³u¿enia50.
Powiadczenie siebie i zdecydowanie

Czym jest odpowiedzialnoæ za siebie, p³yn¹ca z wezwania pochodz¹cego
z g³êbi Soboci? W tym pytaniu niezwykle istotna jest wiê pomiêdzy powiadczaniem a zdecydowaniem [Entschlossenheit], czyli wyciszonym, gotowym
na trwogê, projektowaniem-siebie ku najbardziej w³asnemu byciu-winnym51. Zdecydowanie – to jest najbardziej pierwotna, gdy¿ autentyczna prawda Dasein52.
To, co przynosi zdecydowanie, to ukierunkowanie na bycie-ca³oci¹, przypieczêSZ, 291/409.
SZ, 292/409.
46
SZ, 292/410.
47
SZ, 295/414. Die existenziale Interpretation des Gewissens soll eine im Dasein selbst
seiende Bezeugung seines eigensten Seinkönnens herausstellen. Die Weise, nach der das Gewissen
bezeugt, ist kein indifferentes Kundgeben, sondern vorrufender Aufruf zum Schuldigsein.
48
J. G r e i s c h, Ontologie et temporalité, s. 292.
49
P. R i c o e u r, Soi-même comme un autre, s. 404 (O sobie samym jako innym, s. 583).
50
Tam¿e, 405/584.
51
SZ, 297/416.
52
Prawda jest tu rozumiana nie jako jaki s¹d czy zachowanie, lecz jako otwartoæ Dasein,
jego fundamentalny egzystencja³. Ontologiczne stwierdzenie: Dasein jest w prawdzie wskazuje
na pierwotn¹ otwartoæ tego bytu (SZ, 297/416-417).
44

45
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towane byciem-ku-mierci. Przejcie od powiadczenia do zdecydowania odbywa siê poprzez dokonanie wyboru, aby chcieæ-posiadaæ-sumienie53, czyli wyrwaæ
siê z ha³asu Siê, by s³yszeæ wiadectwo sumienia, byæ sob¹. Od-zewem na zew
sumienia jest zdecydowanie jako autentyczne bycie Sob¹54. Zdecydowanie nie
izoluje od wiata, lecz autentycznie otwiera na bycie-w-wiecie, sprowadza Soboæ w aktualne zatroskane bycie przy tym, co porêczne (Zuhandenheit), i popycha j¹ w troskliwe wspó³bycie z innymi55. Zew sumienia przyzywa w sytuacjê56,
mo¿na powiedzieæ, przyzywa do odkrycia pierwotnej prawdy o sobie. Zrozumienie wezwania jako zdecydowanie ods³ania sumienie jako fundamentalny sposób
bycia Dasein, w którym powiadczaj¹c najbardziej w³asn¹ mo¿noæ bycia, umo¿liwia samemu sobie sw¹ faktyczn¹ egzystencjê57. Heidegger pisze: Zdecydowany
Dasein mo¿e staæ siê «sumieniem» innych. W³aciwa «wspólnota» wyrasta dopiero z w³aciwego bycia zdecydowania Sob¹, nie za z dwuznacznych i pe³nych
zazdroci uk³adów, rozgadanych zbratañ na ³onie Siê i z zamierzanych przedsiêwziêæ58. Ta obiecuj¹ca wypowied nie zosta³a jednak nigdzie rozwiniêta. Jak konkretnie ta wspólnota ludzka ma wygl¹daæ?
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e wiadectwo u Heideggera wpisuje siê
w problematykê prawdy, rozumianej jako otwartoæ i ods³anianie. Ono nie jest
wynikiem refleksji, ustalenia, lecz przychodzi jakby z zewn¹trz, z Wysokoci
Dasein i daje do zrozumienia. Odbiorca wiadectwa ma pasywn¹ postawê wobec jego zaistnienia; odpowiada on na nie poprzez zdecydowanie.
Jednak te ontologiczne analizy mog¹ budziæ niepokój, bo w koñcu, jak
pisze Ricoeur, wszystko dzieje siê tak, jak gdyby filozof odsy³a³ swego czytelnika do moralnego sytuacjonizmu, który mia³by wype³niæ milczenie nieokrelonego wezwania59.
Uzasadnione s¹ równie¿ pretensje Ricoeura do Heideggera, ¿e ten, po ustanowieniu priorytetu ontologii wobec etyki, nie pokaza³ drogi od ontologii do
etyki60, nie proponuj¹c ¿adnej prawdziwej teorii moralnego dzia³ania, czyli
dzia³ania, które musi konfrontowaæ siê z wyborem miêdzy dobrem i z³em61.
Niew¹tpliw¹ jednak zas³ug¹ Heideggera, w kontekcie naszego tematu, jest
to przynajmniej, ¿e wskaza³ on w podmiocie na moment biernoci, pasywnoci
SZ, 295/415.
SZ, 298/418.
55
SZ, 298/418.
56
SZ, 300/421.
57
SZ, 300/421.
58
SZ, 298/418.
59
Por. P. R i c o e u r, Soi-même comme un autre, s. 404 (O sobie samym jako innym, s. 583).
60
Tam¿e, s. 403/583.
61
J. G r e i s c h, Ontologie et temporalité, s. 296.

53
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wobec g³osu sumienia oraz ¿e wskaza³ na koniecznoæ uznania w fenomenie
sumienia elementu innoci.

II. Emmanuel Levinas
W filozofii Levinasa, jak u Heideggera, kategoria wiadectwa równie¿ ³¹czy w jedno tematy Wysokoci i Zewnêtrznoci. Jednak pojawiaj¹ siê ró¿nice
w rozumieniu tych dwóch tematów. U Levinasa wiadectwo staje siê ukoronowaniem jego myli62.
Sam Levinas nigdy nie kry³ podziwu do Heideggera i jego analiz w Sein
und Zeit63. Niew¹tpliwie to dzie³o jest jedn¹ z g³ównych inspiracji jego twórczoci64. Ale to w³anie niedosyt heideggerowskich analiz ontologicznych sk³oni³ go do postawienia pytania w swoim s³ynnym artykule z 1951 roku: L’ontologie est-elle fondamentale?65, co zaowocowa³o potem ksi¹¿k¹ Totalité et Infini66. Levinas szuka rozumienia bycia, wychodz¹c od tego, co inne od bycia67,
od tego, co zaczyna siê wraz z bliskoci¹ innego68. Wed³ug niego, rozerwanie
Istoty69, sfera inaczej ni¿ byæ, z natury ma wymiar etyczny a nie ontologicz-

62
W tym artykule odnosimy siê g³ównie do twórczoci pónego Levinasa. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e u myliciela tego nale¿y wyró¿niæ kilka etapów w rozwoju jego filozofii, co przedstawia M. Jêdraszewski w: Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Poznañ 1990.
63
W 1927 roku, a wiêc w okresie ukazania siê Sein und Zeit, Levinas by³ s³uchaczem Heideggera we Fryburgu. Potem wypowiada³ siê, ¿e to, co Heidegger napisa³ w swoim drugim okresie, po
tzw. Kehre, nie jest dla niego interesuj¹ce. Wydaje siê jednak, ¿e Levinas raczej dobrze nie pozna³
tej twórczoci, gdy¿ u drugiego Heideggera mo¿na napotkaæ analizy, które, jak siê wydaje, by³yby interesuj¹ce dla pónego Levinasa (Por. na przyk³ad: K. S t a c h e w i c z, Problem ugruntowania moralnoci. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006, s. 128, 137).
64
Por.: E. L é v i n a s, Étique et Infini, Paris 1982, s. 27. (Etyka i Nieskoñczony, s. 26). Odt¹d
skrót: EI, numer strony orygina³u / numer strony w przek³adzie polskim.
65
Opublikowany w: „Revue de Métaphysique et de Morale”, 56 (1951), s. 88-98, przedrukowany w: E. L é v i n a s, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris 1991, s. 13-24.
66
E. L é v i n a s, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Paris 1971 (Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998). Odt¹d skrót: TI, numer strony
orygina³u / numer strony w przek³adzie polskim.
67
AE, 33/33.
68
AE, 219/225. U Levinasa ontologiê  heideggerowskie rozumienie bycia i bytu  zastêpuje,
jako co pierwotnego, relacja jednego bytu do drugiego, która jednak nie sprowadza siê do stosunku miêdzy podmiotem a przedmiotem, ale do bliskoci, do zwi¹zku z Drugim (E. L é v i n a s,
Sygnatura, w: Trudna wolnoæ. Eseje o judaizmie, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 316).
69
Takie okrelenie dobrze oddaje uwolnienie siê spod tyranii ontologii, gdzie istota jest jak
uporczywy, bezosobowy, g³uchy szmer; jakby nieustannym odczuwaniem gro¿¹cego koñca wiata
(por. AE, 219/235).
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ny70. Dla Levinasa etyka nie jest bynajmniej warstw¹ przykrywaj¹c¹ ontologiê,
ale tym, co jest w pewnym sensie bardziej ontologiczne ni¿ ontologia, emfaz¹
ontologii71, st¹d w jego filozofii spotykamy zupe³nie inny jêzyk ni¿ heideggerowski.
U Levinasa temat Wysokoci wyra¿ony jest przez Chwa³ê Nieskoñczonoci, a temat Zewnêtrznoci poprzez pozwanie [l’assignation72] przez innego do
odpowiedzialnoci za niego w krañcowej pasywnoci bycia zak³adnikiem.
Punktem wyjciowym myli Levinasa nie jest Cogito, lecz sfera sensu (le
sensé). Sens poprzedza wiedzê Cogito. On zaczyna przed samowiadomoci¹
podmiotu i jest uprzedni73 wobec tego, co jest tematyzowane przez intencjonalnoæ. Sens tkwi w nie-obojêtnoci na bliniego (autrui), w spotkaniu faceà-face z bliskoci¹ twarzy (visage) drugiego74. Twarz to nie jest materia i forma, uformowana materia klasycznej ontologii, albo heideggerowski byt porêczny, lecz raczej jakby ikona, otwartoæ. Ona siê wypowiada. Twarz, wbrew
wspó³czesnej ontologii, przynosi pojêcie prawdy, która nie jest ods³oniêciem
jakiego bezosobowego Neutrum, lecz ekspresj¹: to okrelony byt przebija siê
przez wszystkie maski i ogólniki bycia, by w swojej «formie» ukazaæ ca³oæ swej
«treci», by w koñcu usun¹æ samo rozró¿nienie na formê i treæ75. Twarz, powie w koñcu Levinas, mówi o Nieskoñczonym, przywo³uje Go na myl76.
W spotkaniu z twarz¹ drugiego nastêpuje rozbicie Ja, ods³ania siê Soboæ, jeden-za-drugiego, tzn. powo³anie (wybór) podmiotu do odpowiedzialnoci za
drugiego a¿ po substytucjê. W barbarzyñstwie bycia, twarz jest przewitem
tego, co ludzkie77. Widzenie twarzy nie odbywa siê w wietle bycia, lecz jest
od razu brzemieniem odpowiedzialnoci. Intencjonalnoæ ku innemu staje siê
AE, 30/30.
E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, 157.
72
S³owo lassignation najczêciej t³umaczê jako pozwanie, rzadziej jako wyznaczenie
jak to jest w przek³adzie polskim AE, gdy¿ s¹dzê, ¿e jest to wierniejsze myli Levinasa. Dla przyk³adu mo¿emy przytoczyæ tu zdanie, w którym termin lassignation wystêpuje w kontekcie s¹dowego terminu comparution, a wiêc stawienia siê na wezwanie: La façon dont j’apparais est
une comparution. Je me place dans la passivité d’une assignation indéclinable – à l’accusatif – soi
(AE, 217/233).
73
Uprzednioæ ta (l’en-deça), odnosi siê u Levinasa do tego, co poza byciem, co przed-ród³owe, an-archiczne.
74
W bliskoci s³yszy siê przykazanie pochodz¹ce jakby z niepamiêtnej przesz³oci, która nigdy nie by³a teraniejsza i której pocz¹tkiem nie by³a ¿adna wolnoæ. Ten sposób przychodzenia
bliniego jest twarz¹ (AE, 141/149). W twarzy przedstawia siê byt par excellence. Ca³e cia³o, na
sposób twarzy, mo¿e wyra¿aæ: rêka lub zgarbione plecy (TI, 293/316).
75
TI, 42/43.
76
EI, 101/58. W twarzy Inny wyra¿a swoj¹ wielkoæ, wymiar wysokoci i boskoci, z którego
przybywa (TI, 294/317).
77
E. L é v i n a s, Entre nous, s. 208.
70

71
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zupe³nie czym innym ni¿ intencjonalnoæ, staje siê odpowiedzialnoci¹ za innego. Dobroæ pojawiaj¹ca siê na skraju istoty, jest inna ni¿ bycie78.
Intencjonalnoæ jest wiêc podwa¿ona, gdy¿ drugi cz³owiek dosiêgniêty
(visé) tylko przez wiadomoæ intencjonaln¹ nie jest blinim lecz czymkolwiek,
kim mog¹cym byæ przedstawionym jak przedmiot. Pojêcie bliskoci (proximité) zrywa z husserlowsk¹ intencjonalnoci¹ poruszaj¹c¹ siê w sferze reprezentacji. Przez wprowadzenia pojêcia substytucji zostaje zakwestionowana
tak¿e heideggerowska wersja intencjonalnoci jako ods³anianie bycia. W tej
filozofii ani byt, ani bycie, lecz spotkanie z twarz¹ jest najwa¿niejsze. Etyka
zaczyna bez ontologii, poniewa¿ twarz bliniego wymyka siê porz¹dkowi manifestacji.
Zakwestionowana zostaje tak¿e problematyka rozumienia to¿samoci
w filozofiach wiadomoci, gdzie to¿samoæ  ta dotycz¹ca przedmiotu zmieniaj¹cego swoje postaci, ale i ta dotycz¹ca wiadomoci w jej fazach czasowych – jest tym, co wiadomoæ ustanawia, ustanawiaj¹c sam¹ siebie. W tym
sposobie podejcia do to¿samoci zapoznane jest Mówienie w Powiedzianym
[le Dire/le Dit] 79, u¿ywaj¹c terminów Levinasowskich; to¿samoæ wypowiedziana w imieniu w³asnym zas³ania rzeczywist¹ to¿samoæ, która jest w jedenza-drugiego pozwaniem [assignation] przez drugiego do odpowiedzialnoci80.
Problematyka to¿samoci musi siêgaæ dalej ni¿ procedura identyfikacji wy³aniaj¹ca siê z Mówienia czego Powiedzianego, którego to¿samoæ ta jest tematem. Takie podejcie stawia³oby wiadomoæ u pocz¹tku sensu, jako zasadê,
arché. U Levinasa pozwanie do odpowiedzialnoci przez innego przerywa ten
prymat wiadomoci – dot¹d królowej sensu i siebie samej  przenosz¹c nas
poza Wypowiedziane, do Mówienia jako wiadectwa chwa³y Nieskoñczonoci81.
Aby wyjaniæ czym jest to wiadectwo, musimy najpierw pokrótce przeanalizowaæ strategie, jakie stosuje Levinas w celu uwolnienia siê od wiadomoci
samo-ustanawiaj¹cej, by dotrzeæ do wiadectwa poza-ontologicznego82.

AE, 35/36.
AE, 16nn/14nn.
80
Mówienie (Dire) jest uprzednie wobec Powiedzianego (Dit), jest przed-mow¹ jêzyków, dotyczy porz¹dku wa¿niejszego ni¿ bycie, uprzedniego wobec bycia (AE, 17/15). System jêzykowy,
ontologia, czyli to, co Powiedziane, jest pewn¹ zdrad¹ wobec Mówienia, ale zdrad¹ konieczn¹
jako cena, któr¹ p³acimy za mo¿liwoæ ukazania siê, ods³aniania siê czegokolwiek. Jêzyk jako tematyzacja ukazuj¹ca istotê bycia jest wiêc konieczny, co nie znaczy, ¿e filozof ma nie siêgaæ do
zrozumienia przed-ród³owego powo³ania Mówienia (AE, 18/16).
81
AE, 226/243.
82
Por. P. R i c o e u r, Emmanuel Lévinas, penseur du témoignage, s. 32-39.
78
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Strategia rekurencji do czasowoci anachronicznej83

Strategia ta przeprowadza manewr wycofania siê do uprzednioci wobec
arché, do an-archii, do przesz³oci niepamiêtnej (immémorial), biernoci, która
nie jest odwrotnoci¹ aktywnoci84, biernoci bardziej biernej od wszelkiej receptywnoci85, do odpowiedzialnoci za drugiego poprzedzaj¹cej wszelkie zaanga¿owanie86, do wolnoci innej ni¿ wolnoæ inicjatywy87. Chodzi o niepamiêtn¹, nieprzedstawialn¹, niewidzialn¹ przesz³oæ, obywaj¹c¹ siê bez teraniejszoci, bez obecnoci88.
Czemu s³u¿y to wycofanie do czasowoci anachronicznej? Chodzi o to, aby
wyjæ poza ontologiê, poniewa¿ tematyzacja gubi an-archiê89. Ta uprzednioæ
to Mówienie, które jest przed tym, co Wypowiedziane. To, co Wypowiedziane
 co jest w horyzoncie czasowoci, byty, bycie, wiadomoæ  nie pozwala do
koñca zrozumieæ podmiotowoci jako Soboci. Soboæ jest wczeniejsza ni¿ gra
bycia, ni¿ teraniejszoæ, starsza ni¿ czas wiadomoci odzyskiwany we wspomnieniu Soboæ eksponuje siê jako hipostaza, dla której bycie, w którym jako
byt uczestniczy, jest tylko mask¹90. Soboæ w an-archicznoci jest pozwana do
odpowiedzialnoci za innego91. Strategia rekurencji poza ontologiê jest wy³omem ku zewnêtrznoci92, który jest tak¿e wy³omem ku Wysokoci93, to znaczy
tego, co zawsze nas poprzedza, co mo¿e dawaæ siê tylko jako wiadectwo.
Strategia jêzyka hiperbolicznego

Druga strategia charakteryzuje siê nagromadzeniem wyra¿eñ przesadnych,
hiperbolicznych, których celem jest wytr¹cenie czytelnika z potocznego mylenia.
83
W tej rekurencji nie chodzi o cofanie siê linearne, lecz o dotarcie do g³êbi, do tego, co przedontologiczne w podmiotowoci (por. AE, 24/23; 87/91). Ów anachronizm jest wiadectwem czasowoci odmiennej ni¿ czasowoæ, która odmierza czas wiadomoci. Rozbija ona odzyskiwany czas
historii i pamiêci, w którym rozpociera siê reprezentacja (AE, 141/148).
84
AE, 116/122.
85
AE, 81/84.
86
AE, 88/92.
87
AE, 141/149; por. AE, 120/126.
88
AE, 25/25.
89
AE, 192/205, przypis.
90
AE, 168/177-178.
91
AE, 162/171.
92
Ta zewnêtrznoæ nie jest ani obiektywna, ani przestrzenna. Nie mo¿na jej odzyskaæ w immanencji, aby podporz¹dkowaæ j¹ pod w³adzê  i wpisaæ w porz¹dek  wiadomoci (AE, 161/
171).
93
E. L é v i n a s, Sygnatura, s. 317.
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Celem nadrzêdnym jest tu konfrontacja z Zewnêtrznoci¹ instancji, która
pozywa mnie do odpowiedzialnoci: „obsesja”, „przeladowanie przez drugiego w hipotezie ekstremalnej, skandalicznej, gdzie drugi jest rani¹cym, domagaj¹cym siê ode mnie gestu przebaczaj¹cego, ekspiacyjnego, w koñcu, Substytucji mojego ja nim samym: Oskar¿ana przez wszystkich i bardziej konkretna
ni¿ co, co jest tylko elementem ca³oci, odpowiedzialnoæ za wszystkich posuwa siê a¿ do substytucji. Podmiot jest zak³adnikiem94. Ten radykalny, hiperboliczny jêzyk ma na celu niedopuszczenie do powrotu filozoficznego mylenia
o mo¿liwoci auto-afirmacji jakiej mniemanej „ukrywanej i udawanej wolnoci” podmiotu. Levinas w ten sposób usi³uje dosiêgn¹æ podmiotu jako Soboci
(le Soi) w jej pasywnoci, pozwanej do odpowiedzialnoci, odpowiedzialnoci,
poprzez któr¹ ucisk „przez drugiego” przechodzi w ekspiacjê „dla drugiego”.
Konieczna jest ca³a funkcja destabilizuj¹ca tych hiperbol po to, by wytr¹ciæ
podmiot z obwarowanej cytadeli samo-ustanawiania w filozofiach prymatu
podmiotu myl¹cego. Przesada jest tu metod¹ filozoficzn¹95.
Chwa³a Nieskoñczonego i wiadectwo

Widzimy ju¿, ¿e filozofia ta nie w byciu i wiadomoci znajduje swe ukoronowanie. Jej ukoronowaniem jest wiadectwo chwa³y nieskoñczonoci,
chwa³y Nieskoñczonego. Rzeczywistoæ wiadczenia stoi w opozycji do pewnoci ukazywania siê wszystkiego, w tym pewnoci siebie w filozofiach wiadomoci i pewnoci ujawniania siê ca³oci bytu w filozofiach ontologicznych.
Levinas twierdzi, ¿e dziêki wiadectwu Nieskoñczony pojawia siê w naszej myli. Ale co to znaczy? Kto wiadczy? Gdzie spotykamy to wiadectwo?
Najpierw w spotkaniu z twarz¹ drugiego, w bliskoci z nim. Mowa twarzy
bliniego nie nale¿y do porz¹dku ontologicznego; twarz mówi, znaczy (signifie) etycznie. Ona wiadczy o nieskoñczonoci, o Nieskoñczonym. wiadectwo etyczne jest objawieniem, które nie jest poznaniem96. Dostêp do twarzy nie
jest intencjonalny97. Wypowiedziane (Dit) jest tylko ladem Mówienia (Dire)
dlatego musi byæ ono ci¹gle Od-wo³ywane (Dé-dit)98. Ta zasada Odwo³ywania,
ci¹g³e przypominanie, ¿e Wypowiedziane jest tylko mask¹, mo¿liwym byciem na sposób widzialny, jest w³anie epistemicznym statusem wiadectwa99.
W twarzy jest co, co jest inaczej-ni¿-byæ, jest lad z okresu an-archicznego
AE, 177/188.
E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 156-157.
96
EI, 104/59.
97
W tym ró¿ni siê Levinas od Husserla.
98
E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 155.
99
P. R i c o e u r, Emmanuel Lévinas…, s. 36.
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podmiotu, jego przesz³oci przed wszelk¹ przesz³oci¹, która nigdy nie mog³a
i nie mo¿e zaistnieæ jako obecnoæ w byciu, gdy¿ jest ca³kowicie inna. Tego,
co mówi Twarz Drugiego nie mo¿na poznaæ, tzn. zapanowaæ nad tym. To Mówienie jest wiadectwem Nieskoñczonego. W spotkaniu z Drugim nie chodzi
o jednoæ w sensie sprowadzenia Innego do Tego Samego. Tu nie chodzi
o syntezê, lecz o bliskoæ, która ostatecznie wyra¿a siê w odpowiedzialnoci
podmiotu za Drugiego, a¿ do substytucji. Jeden-za-drugiego nie znosi innoci
Drugiego, lecz bierze za niego, jako innego, odpowiedzialnoæ. Ten nakaz jest
obsesj¹ podmiotu. Twarz Drugiego budzi w podmiocie jego powo³anie, a mianowicie, wezwanie do bycia odpowiedzialnym za wszystko i za wszystkich.
Soboæ to Sub-jectum, które niesie ca³y ciê¿ar wszechwiata100.
wiadectwo Nieskoñczonego nawiedza jednak wiat bycia przede wszystkim poprzez reakcjê podmiotu na twarz bliniego, poprzez wiadcz¹cy podmiot, który wobec bliniego wypowiada me voici101 – „oto mnie masz”, bezinter-esse-ownie102, wydanego tu oto dla/za ciebie, jako zak³adnik. Taka ofiarnicza postawa podmiotu nie nale¿y do porz¹dku bycia, jest czym wy¿szym od
¿ycia i mierci; ¿ycie idzie raczej w przeciwnym kierunku, podmiot stara siê
zachowaæ swoje ¿ycie. W tym oto mnie masz, odpowiadaj¹cym na wezwanie drugiego, daje siê wiadectwo Nieskoñczonego. Tu mamy do czynienia ze
wiadectwem chwa³y nieskoñczonoci, chwa³y Nieskoñczonego, który nie ukazuje siê, gdy¿ jest nietematyzowalny103. Levinas wprowadza biblijny termin
chwa³a, aby uwiadomiæ czytelnikowi, ¿e tu nie chodzi o prawdê przedstawienia lub percepcji; jak mówi, termin chwa³a nie nale¿y do jêzyka kontemplacji104. Poprzez me voici podmiotu, Nieskoñczony wchodzi do jêzyka, nie
daj¹c siê zobaczyæ.
To wiadectwo wiadczy tak¿e o pocz¹tku podmiotu przed wszelkim
100
AE, 183/195. Widzimy tu przeciwieñstwo do filozofii Hegla, w której to podmiot podporz¹dkowany jest Ca³oci.
101
T³umacz¹c me voici na jêzyk polski jako „oto jestem” gubimy to, co najistotniejsze
w filozofii Levinasa, st¹d proponujê t³umaczenie „oto mnie masz”, tzn.: „wydajê siebie w twoje
rêce, mo¿esz zrobiæ ze mn¹ co zechcesz. Podobnie zreszt¹ t³umaczy me voici na przyk³ad
M. Kowalska w O Bogu, który nawiedza myl (por. przypis 25, s. 139).
102
S³owo bez-inter-esse-ownoæ dobrze t³umaczy to, co Levinas chce przekazaæ u¿ywaj¹c
francuskiego s³owa désintéressement dziel¹c je w ró¿ny sposób, aby podkreliæ, ¿e chodzi
o wyjcie poza bycie, poza ontologiê (Por. t³umaczenie M. Kowalskiej w: O Bogu, który nawiedza
myl, s. 56).
103
W ten sposób mo¿na «wiadczyæ» tylko o Nieskoñczonym, o Bogu, którego ¿adna obecnoæ, ¿adna aktualnoæ nie jest w stanie siê ukazaæ. Nie ma nieskoñczonego w akcie, mówili filozofowie. To, co mog³oby uchodziæ za «brak» nieskoñczonego jest, przeciwnie, pozytywn¹ charakterystyk¹ nieskoñczonego  jego sam¹ nieskoñczonoci¹ (EI, 104/59).
104
EI, 103/59.
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pocz¹tkiem, gdy dokona³o siê, w pasywnoci innej ni¿ wszelka pasywnoæ
przyjmowania, natchnienie, wybranie (élection) przez Dobro do odpowiedzialnoci za Drugiego. Zdolnoæ do darmowego ofiarowania siê podmiotu Drugiemu jest objawieniem jego przed-ród³owego, etycznego pochodzenia, jego
„ukonstytuowania” w czasie an-archicznym, jako Soboci (le Soi) – nie jako
Ja, lecz od razu w bierniku, jako mnie. Soboæ przychodzi z przesz³oci niepamiêtnej. Najpierw jest biernik bez ¿adnego odniesienia do mianownika. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mianownik pojawia siê dopiero w walce o byt przeciwko
innym105, w ontologii. Bycie maskuje Soboæ. Bycie samo w sobie przera¿a,
o czym przekonuj¹ nas tak¿e niektóre analizy tzw. filozofii egzystencjalistycznych. Podmiot nie jest w stanie zrozumieæ siebie tylko na gruncie ontologii.
Dobroæ jest spoza bycia106. W filozofii Levinasa: ¿ycie dla drugiego, substytucja, tracenie ¿ycia, to nie freudowski idea³ do osi¹gniêcia, lecz prawda podmiotowoci, tego, co ludzkie w cz³owieku. Cz³owiek ustanawia siebie, gdy
pozwala przyjæ Transcendencji poprzez jego zbli¿enie siê do Innego a¿ po
bezinteresowne zast¹pienie go sob¹107. Sama ontologia degraduje podmiot108.
Gdy wraca wiadectwo Transcendencji Nieskoñczonego, wraca równie¿ wiadectwo prawdy o podmiocie. wiadectwo o Nieskoñczonym to nie jest wiadectwo o kim, kto jest przede mn¹, kogo dowiadczy³em. Nieskoñczony „wyra¿a siê” przez moje ¿ycie, przez moje usta choæ ja tego nie wiem. Nieskoñczony przychodzi wtedy, gdy ja jestem pos³uszny mojej to¿samoci przed
pocz¹tkiem w wiecie bycia. Czas bycia jest szukaniem Nieskoñczonego i jednoczenie cierpliwym oczekiwaniem na Nieskoñczonoæ. Wed³ug Levinasa,
tylko w ci¹g³ym szukaniu Nieskoñczonego ujawnia siê Jego sens. On nie mo¿e
byæ obecny inaczej jak tylko w szczeroci pragnienia serca cz³owieka, pragnienia, które nie mo¿e byæ zaspokojone w przeciwieñstwie do zaspokajanych
potrzeb. wiadectwo  to jest ostatnie s³owo, które opisuje prawdê o podmiocie i Nieskoñczonym w filozofii Levinasa. wiadectwo, które w³aciwie nie
wiadczy o niczym innym jak o samym wiadectwie. Filozofia Levinasa wiadczy o tym, ¿e jest wiadectwo109.
105
Por. Wywiad Hansa Joachima Langera opublikowany w Spuren, Hamburg, n. 30, 1987.
Wersja francuska w t³um. A. Münster: Emmanuel Lévinas: visage et violence première
(phénoménologie de l’étique), w: La différence comme non-indifférence. Étique et altérité chez
Emmanuel Lévinas, red. A. Münster, Paris 1995, s. 133.
106
Por. AE, 54/55 ; 77/79.
107
E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 57.
108
E. L é v i n a s, Vérité du dévoilement et vérité du témoignage, w: Le témoignage, red.
H. Castelli, Paris 1972, s. 102.
109
E. W e b e r, Anamnèse de l’immémorial, w: La différence comme non-indifférence. Étique
et altérité chez Emmanuel Lévinas, red. A. Münster, s. 73. Nie wszystko, co jest w wiadomoci,
jest ustanowione przez wiadomoæ (AE, 159/168).
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III. Prawda ods³aniania i prawda wiadectwa
W 1972 roku Levinas, podczas s³ynnych Kolokwiów organizowanych
w Rzymie przez prof. E. Castelli, wyg³osi³ referat zatytu³owany: Vérité du
dévoilement et vérité du témoignage110 (Prawda ods³oniêcia i prawda wiadectwa). Stwierdza on tam, i¿ w porz¹dku tego, co jest ukazywalne, wiadectwo
przynosi pewien rodek komunikacji i intersubiektywnej kontroli w subiektywnym dowiadczeniu bycia. wiadectwo jako wyznanie wiedzy lub wyznanie dowiadczeñ podmiotu, nie powstaje inaczej jak tylko poprzez odniesienie do ods³oniêtego bycia, pozostaj¹cego dla niego norm¹; ono dostarcza jedynie prawd
niebezporednich na temat bycia, lub na temat relacji, w jakie cz³owiek wchodzi z byciem Ods³anianie siê bycia zarz¹dza wiadectwem111.
Filozofia Levinasa chce jednak mówiæ o innym wiadectwie, o wiadectwie, które pojawia siê inaczej ni¿ fenomen. Sta³o siê to mo¿liwe wraz z jego
odwag¹ zakwestionowania zachodniej filozofii uwik³anej tylko w niewolê ontologicznego mylenia. Zauwa¿y³ on, ¿e filozofia, od swego dzieciñstwa, chorobliwie lêka siê Innego jako Innego; cechuje j¹ jakby alergia na to, co inne,
co wymyka siê panowaniu wiadomoci. St¹d w³anie jest ona istotowo filozofi¹ bycia; rozumienie bycia jest jej ostatnim s³owem i fundamentaln¹ struktur¹
cz³owieka. To jest te¿ powód, ¿e jest ona filozofi¹ immanencji i autonomii, albo
ateizmu112. Bóg filozofów, od Arystotelesa do Leibniza, poprzez scholastyków
 to jest bóg na miarê rozumu, bóg zrozumiany, który nie ma prawa zak³ócaæ
autonomii wiadomoci. Sama wiadomoæ zadowala siê tym, ¿e jest wiadoma siebie poprzez swoj¹ aktywnoæ w wiecie bycia, powracaj¹c ci¹gle do siebie samej jak Ulisses, którego wszystkie wêdrówki prowadz¹ tylko do jego
rodzinnych stron113.
Jednak filozof Levinas wêdruje nie jak Ulisses, lecz jak biblijny Abraham;
wyrusza w drogê bez mo¿liwoci powrotu do miejsca wyjcia, bo nie mo¿na ju¿
wróciæ do siebie po spotkaniu z twarz¹ Drugiego114. Levinas odbywa drogê poza
bycie, poszukuj¹c prawdy innej ni¿ ta, która wychodzi z Grecji115, aby szukaæ
prawdy o podmiotowoci cz³owieka. W filozofii zachodniej podmiot jest niewolnikiem tego, co siê ukazuje, co jest reprezentowalne; wszelkie znaczenie jest zarz¹dzane przez ontologiê116. Jawienie siê bycia, bytów, jest warunkiem konstytuE. L é v i n a s, Vérité du dévoilement et vérité du témoignage, s. 101-110.
Tam¿e, s. 103.
112
E. L é v i n a s, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 19884, s. 188.
113
Tam¿e.
114
AE, 221/236.
115
E. L é v i n a s, Vérité du dévoilement et vérité du témoignage, s. 102.
116
Tam¿e.
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owania wszelkich sensów przez podmiot. Z tego zamkniêtego wiata ontologii
nie uda³o siê wyjæ tak¿e Heideggerowi, choæ s³yszany zew wiadectwa sumienia dawa³ takie nadzieje. Levinas wyprowadza z tego przekonanie, ¿e historia
filozofii zachodniej jest histori¹ niszczenia Transcendencji. Trzeba wiêc inaczej
myleæ o Transcendencji. Pierwszym krokiem jest zakwestionowanie hegemoni
wiadomoci, a zakwestionowaæ pierwszeñstwo wiadomoci konstytuuj¹cej to
przeczuwaæ dla wiadectwa  i dla samego Mówienia  pe³nienie roli bardziej
bezporednio «uwierzytelniaj¹cej» ni¿, rozg³aszanie i komunikowanie dowiadczeñ ontologicznych117. W rzeczywistoci jest to wybór miêdzy filozofi¹ wiedzy
absolutnej i hermeneutyk¹ wiadectwa118. Rezultaty tego wyboru przez Levinasa
stara³em siê przedstawiæ w tym artykule.
Ani fenomen, ani temat, ani ukazywanie siê, tylko chwa³a Nieskoñczonego, o której nie mo¿na mówiæ inaczej, ni¿ za pomoc¹ jêzyka Odwo³ywania
(Dédir).
Takie Levinasowskie formu³y jak: wybór, inspiracja, szczeroæ, proroctwo,
bior¹ udzia³ w Odwo³aniu Wypowiedzianego, inaczej filozofia skoñczy³aby na
niewys³owionoci i ciszy. Wysokoæ, Chwa³a nieskoñczonoci, zawiadcza
o sobie, nie ukazuj¹c siê jako re-prezentacja: Nieskoñczonoæ straci³aby w tym
sw¹ chwa³ê. Transcendencja musi przerywaæ swoje w³asne ukazanie siê119. Gdy
mówimy Bóg niewidzialny, to nie nale¿y tu rozumieæ Boga jako tego, który
jest niewidzialny dla zmys³ów, lecz jako tego, który jest nietematyzowalny dla
myli120, lecz nawiedza myl dziêki wiadectwu poprzez etykê, rozumian¹
przez Levinasa bardzo specyficznie121.
W koñcu, nie ma innego wiadectwa danego Wysokoci, Chwale nieskoñczonoci, jak tylko wiadectwo pozwania do odpowiedzialnoci. Kiedy podmiot zrywaj¹c z antycypacjami wiadomoci odpowiada: Me voici – Oto mnie
masz twarzy bliniego, jest on miejscem, przez które nieskoñczonoæ wkracza
w jêzyk bez pokazania siebie, staje siê natchnieniem bez dawania siebie widzeniu. Przyj¹æ odpowiedzialnoæ za drugiego, odpowiedzieæ, oznacza umo¿liwiæ Bogu nawiedzenie myli, wiadczyæ o jego nieskoñczonoci, byæ natchnionym.
Je¿eli powszechnie uwa¿a siê, i¿ humanizm jest pragnieniem absolutnoci

Tam¿e, s. 104.
P. R i c o e u r, L’herméneutique du témoignage, w: Le témoignage, red. H. Castelli, s. 61.
119
AE, 238/255.
120
EI, 102/58.
121
Wiêcej na ten temat Por. K. S t a c h e w i c z, Problem ugruntowania moralnoci, s. 121-
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podmiotu122, to Levinas wydaje siê rezygnowaæ z takiego ujêcia na rzecz g³oszenia prawdy o kruchoci tego podmiotu. Podmiot, wed³ug Levinasa, charakteryzuje siê wra¿liwoci¹, nieobojêtnoci¹ na Drugiego, tym samym, jako podmiot
wystawiony, ods³oniêty, nara¿ony jest na bycie ranionym, jest podatny na zranienia (le sujet vulnérable). Tylko bezbronne ja mo¿e kochaæ swojego bliniego123.
Ta bezbronnoæ jest miejscem wiadectwa Nieskoñczonego.
W filozofii Levinasa takie rzeczywistoci jak przeladowanie przez Drugiego, niepokojenie, doznawanie cierpienia, otrzymuj¹ znaczenie pozytywne,
gdy¿ nie pozwalaj¹ one podmiotowi na zainstalowanie siê w byciu, tym samym, u¿ywaj¹c heideggerowskiego jêzyka, nie dopuszczaj¹ do zatracenia siê
podmiotu w nieautentycznoci. Dla Levinasa, ¿yæ autentycznie, to nie heideggerowskie zabieganie o w³asne bycie, lecz pos³uszeñstwo prawdzie w³asnej
Soboci stworzonej w czasie an-archicznym124. Treæ tej prawdy Soboci brzmi
bardzo znajomo dla chrzecijan: wydaæ ¿ycie za/dla bliniego125.
122

M. B o r c h - J a c o b s e n, Les fins de l’homme, s. 67, cyt. za: G. Bailhache, Le sujet chez
Emmanuel Lévinas. Fragilité et subjectivité, Paris 1994, s. 339.
123
E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, s. 159.
124
Na dzie³o Levinasa mo¿na spojrzeæ jako na próbê po³¹czenia heideggerowskiego Dasein
z Sein und Zeit z ide¹ stworzonoci przedstawionej przez Rosenzweiga w Gwiedzie Zbawienia
(Por. K. L ö w i t h, Martin Heidegger et Franz Rosenzweig, w: „Le Cahier du CIPH”, Paris, Osiris, n. 8, s. 159-198). Por. równie¿: S. P e t r o s i n o, L’idée de création dans l’oeuvre de Lévinas,
w: La différence comme non-indifférence. Étique et altérité chez Emmanuel Lévinas, red. A. Münster, s. 97-107.
125
Cz³owiek posiada siebie w dawaniu siebie, gdy staje siê bezinteresownym darem z siebie
samego (KDK 24). Por. Mt 16,25: Kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie
z mego powodu, znajdzie je.
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA
TOM 3, 2006

KATARZYNA DZIKOWSKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Neofilologii
Zak³ad Literatury i Kultury Austriackiej

Znak dany bliniemu.
Emmanuel Levinas czyta Paula Celana
A Sign to Ones Neighbour. Emmanuel Levinas Reads Paul Celan

I. Filozof i poeta  wspólnota losu
Przez oko³o dwadziecia lata mieszkali niedaleko siebie w Pary¿u, w eleganckiej szesnastej dzielnicy na prawym brzegu Sekwany. Nigdy osobicie siê
nie spotkali. Emmanuel Levinas i Paul Celan, pochodz¹cy z Litwy filozof
i urodzony w Rumunii poeta1. Synowie narodu wybranego, choæ tylko ten pierwszy by³ synem wiernym przymierzu z Bogiem. Co wiêcej, Levinas by³ nie tylko
¯ydem wierz¹cym i praktykuj¹cym, ale te¿ badaczem Talmudu. Natomiast Celan zdawa³ siê trwaæ uparcie w przekonaniu, ¿e Bóg jego ojców nie jest jego
Bogiem, choæ w jego poezji jest On nieustannie obecny. Emmanuela Levinasa
i Paula Celana dzieli nieca³e pokolenie, ³¹czy natomiast wspólnota losu, przede
wszystkim ta, która po³¹czy³a wszystkich ¯ydów ¿yj¹cych w Europie w pierwszej po³owie dwudziestego wieku: dowiadczenie niemieckiego nazizmu.
Ca³a rodzina Levinasa, która mieszka³a w Kownie, zosta³a wymordowana,
on sam prze¿y³ wojnê w obozie jenieckim. Rodzice Celana zginêli w obozie
pracy, on sam inny obóz pracy przetrwa³, ale traum¹ jego ¿ycia sta³o siê to
w³anie, ¿e prze¿y³. Ale jest jeszcze inne wspólne im dowiadczenie  rozpadu
starego ³adu w wyniku pierwszej wojny wiatowej oraz zagro¿enia bolszewic1
Odnonie do biografii Emmanuela Levinasa i Paula Celana por.: S. M a l k a, Emmanuel
Levinas. Eine Biographie, t³um. F. Miething, München 2003; J. F e l s t i n e r, Paul Celan. Eine
Biographie, t³um. H. Fliessbach, München 1997.
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kim totalitaryzmem. Dzieje Kowna, miasta, w którym w 1905 roku przyszed³
na wiat Emmanuel Levinas, to pasmo dramatycznych wydarzeñ zwi¹zanych
z przechodzeniem z r¹k do r¹k: by³a to najpierw okupacja rosyjska (jako skutek rozbiorów Polski), od 1915 roku niemiecka, potem, od 1918 roku, miasto
w niepodleg³ej Litwie, ale od 1940 roku republiki radzieckiej. W 1941 roku
przysz³a okupacja przez wojska hitlerowskie, a po drugiej wojnie wiatowej powrót rz¹dów radzieckich. Dopiero w 1990 roku Litwa wyst¹pi³a ze Zwi¹zku
Radzieckiego i sta³a siê suwerennym pañstwem. Swoistym paradoksem jest
fakt, i¿ jêzykiem ojczystym Emmanuela Levinasa, tym, którym przez ca³e swe
¿ycie pos³ugiwa³ siê w rozmowie z najbli¿szymi, w tym tak¿e z ¿on¹, w domu,
by³ jêzyk rosyjski, a jêzykiem jego filozofii by³ jêzyk francuski. Paul Celan
urodzi³ siê w gin¹cym wiecie Monarchii Austro-Wêgierskiej, która, co prawda formalnie w 1920 roku, roku urodzenia Celana, nie istnia³a ju¿ jako organizm pañstwowy, ale trwa³o jej dziedzictwo kulturowe, z którym identyfikowa³a siê znaczna czêæ zamieszkuj¹cych tereny dawnej Monarchii ¯ydów.
W kontekcie przywi¹zania Levinasa do jêzyka rosyjskiego warto przytoczyæ
wspomnienie znajomych, wed³ug których Celan, kiedy wypi³ nieco wiêcej alkoholu, piewa³ z wielkim upodobaniem rosyjskie piosenki. W ¿adnej mierze
nie wp³ywa to jednak na fakt, ¿e jego jêzykiem ojczystym sta³ siê w sposób
naturalny jêzyk niemiecki, jêzyk, którego nigdy nie porzuci³, choæ by³ to tak¿e
jêzyk morderców jego rodziców i jego narodu. Rodzinne Czerniowce Celana
le¿a³y na Bukowinie, która po rozpadzie Monarchii Austro-Wêgierskiej zosta³a przy³¹czona do Rumunii, a w 1940 roku do Zwi¹zku Radzieckiego. Potem
przysz³a okupacja hitlerowska i w 1944 roku ponownie rz¹dy bolszewickie.
Wyzwolenia kraju swego urodzenia spod rz¹dów totalitarnych w 1990 roku
Celan nie doczeka³  nie ¿y³ ju¿ od dwudziestu lat.
Zapewne dla obu, tak Levinasa jak i Celana, problem wiêzi z krajem lat
dziecinnych i m³odzieñczych by³ bardzo z³o¿ony. Warto tu wskazaæ na pewn¹
doæ specyficzn¹ ró¿nicê. Levinas dba³ o to, by jego nazwisko pisano we Francji bez akcentu, a wiêc jako nazwisko litewskie. Celan jest anagramem prawdziwego nazwiska poety, które brzmia³o po niemiecku Antschel (w wersji rumuñskiej Ancel). Obydwaj nie byli emigrantami, co siê czasami b³êdnie twierdzi. Francja sta³a siê dla nich domem z wyboru. Obydwaj otrzymali te¿
obywatelstwo francuskie, choæ dla Levinasa by³ to niew¹tpliwie wybór serca
i umys³u, natomiast dla Celana skutek swoistej niemo¿noci odnalezienia siê
w atmosferze powojennej Austrii. Jednak Celana zawsze „ci¹gnê³o” w stronê
Niemiec. Nawet jeli niemal ka¿de spotkanie, ka¿da podró¿ do Niemiec ³¹czy³y siê z kolejnym bólem poety niezwykle wra¿liwego na najdrobniejszy przejaw antysemityzmu (tak¿e niemieccy krytycy podjêli oskar¿enie o plagiat, jakie skierowa³a przeciwko Celanowi wdowa po poecie Ivanie Golu  oskar¿e-
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nie, które sta³o siê niejako drug¹, po nazistowskiej, traum¹ jego ¿ycia), to tam
szuka³ czytelników, stamt¹d wygl¹da³ zrozumienia i uznania dla swej poezji.
Natomiast Levinas, choæ kilkakrotnie powiedzia³, i¿ kto chce odnieæ sukces
w filozofii, musi go odnieæ w Niemczech, przyrzek³ sobie, i¿ po okropnociach nazizmu jego noga nigdy wiêcej nie stanie na ziemi niemieckiej  i przyrzeczenia tego dotrzyma³.
Emmanuel Levinas nie pozosta³ obojêtny na kulturê, przede wszystkim na
filozofiê niemieck¹. Uczestniczy³ w sympozjach organizowanych przez niemieckie orodki akademickie, spotyka³ siê z niemieckimi badaczami jego pism,
udziela³ wywiadów. Jeli jednak w swych wypowiedziach (czy to w pracach
filozoficznych, czy te¿ w wywiadach) przywo³ywa³ pisarzy i poetów, to byli to
zazwyczaj klasycy literatury rosyjskiej, czasami Szekspir, rzadko Goethe, choæ
z literatur¹ niemieck¹ spotka³ siê ju¿ w swych m³odzieñczych latach.
W 1975 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Levinasa zatytu³owana Imiona w³asne,
stanowi¹ca zbiór esejów powsta³ych na przestrzeni kilkudziesiêciu lat, powiêconych filozofii i literaturze. Poród nich znajduje siê esej zwi¹zany z osob¹
Paula Celana. We wstêpie do zbioru Levinas napisa³: Czy nazwiska osób, których mowa oznacza twarz  imiê w³asne w gêstwinie tych wszystkich nazw
pospolitych i komuna³ów  zdo³aj¹ oprzeæ siê erozji sensu i pomog¹ nam przemówiæ? Czy zza pogr¹¿aj¹cej siê mowy uka¿¹ nam w mgnieniu zmierzch pewnego sposobu pojmowania, czy te¿ ju¿ wit jakiego nowego. A mo¿e w³anie
kresu dobiega racjonalnoæ zwi¹zana wy³¹cznie z byciem podtrzymywanym
przez s³owa, z Wypowiedzianym Mówienia, z Wypowiedzianym, które przekazuje wiedzê i prawdê w postaci niezmiennych jednostek, w³¹czaj¹cych siê
w samowystarczaln¹ To¿samoæ jakiej istoty czy systemu  wykoñczonego, doskona³ego, który wszelk¹ ró¿nicê, gro¿¹c¹ mu demaskacj¹ lub ograniczeniem,
z miejsca wyklucza lub poch³ania. Apoteoz¹ tego sposobu pojmowania staje siê
ostatecznie pojednanie «to¿samoci z nieto¿samoci¹», co utwierdzi³ Hegel,
który zamyka filozofiê To¿-Samoci i immanencji, czyli ontologiê2. Ze s³ów tych
wynika, i¿ osoby, do których odnosi siê Levinas w zebranych esejach, maj¹,
jego zdaniem, bardzo konkretne zadanie do spe³nienia, a przynajmniej mo¿na
z nimi wi¹zaæ nadzieje, i¿ swym pisarstwem s¹ w stanie przyczyniæ siê do rozwoju nowego sposobu mylenia. Levinas mówi o tym w cytowanym fragmencie terminami charakterystycznymi dla swej filozofii: mówi o niewystarczalnoci ontologii, o niewystarczalnoci mowy jako tego, co wypowiedziane, czyli
zamkniête w sobie, zamkniête na drugiego cz³owieka, u¿ywaj¹c kategorii Bubera  monologiczne. Levinas jednoznacznie wskazuje na ród³o takiego stanu
rzeczy. Wojny wiatowe (i lokalne), narodowy socjalizm, stalinizm (oraz desta2

E. L e v i n a s, Imiona w³asne, t³um. J. Margañski, Warszawa 2000, s. 8-9.
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linizacja), obozy, komory gazowe, broñ j¹drowa, terroryzm i bezrobocie  du¿o
tego jak na jedno pokolenie, nawet dla tych, którzy byli tylko bezstronnymi
wiadkami3 – oto pierwsze zdanie wstêpu do Imion w³asnych. Myl ta powróci
w eseju zamykaj¹cym zbiór: Wojna siê skoñczy³a, a krew leje siê nieprzerwanym strumieniem. A rasizm, imperializm i wyzysk s¹ tak samo bezwzglêdne, jak
by³y. Narody i poszczególni ludzie okazuj¹ sobie nienawiæ i pogardê, lêkaj¹
siê nêdzy i zniszczenia4. Twarde to s³owa i niestety prawdziwe. Pobrzmiewa
w nich ból ocala³ego, który widzi, ¿e ludzie jakby niczego siê nie nauczyli. Jest
to tak¿e ból tego, który nie potrafi uwolniæ siê od przera¿aj¹cych wspomnieñ
i wiadomoci okrutnego losu, jaki spotka³ jego najbli¿szych. Ale mimo tego
wszystkiego podejmuje wysi³ek wyci¹gniêcia wniosków i przedstawienia m³odym pokoleniom prawd potrzebnych do zbudowania innej rzeczywistoci. Levinas mówi to jako ¯yd do ¿ydowskiej m³odzie¿y. Mówi o trzech prawdach,
jakie, jego zdaniem, wynikaj¹ z dowiadczenia holocaustu. Aby ¿yæ po ludzku,
ludzie potrzebuj¹ znacznie mniej, ni¿ oferuj¹ im wspania³e cywilizacje, w których ¿yj¹  oto prawda pierwsza. [...] Powrócilimy na pustyniê, do przestrzeni bez krajobrazu b¹d do przestrzeni niczym grób skrojonej na nasz¹ miarê;
powrócilimy do miejsca spotkañ. Tym te¿ w³anie, a nie tylko odseparowaniem
od wiata, jest getto. Jednak  i to jest prawda druga; ona tak¿e ³¹czy siê
z pradawn¹ pewnoci¹ i pradawn¹ nadziej¹  w czasach rozstrzygniêæ, gdy
ujawnia siê znikomoæ tylu wartoci, ca³a godnoæ ludzka polega na wierze
w ich powrót. Kiedy «wszystko wolno», najwiêtszy obowi¹zek polega ju¿ na
poczuciu odpowiedzialnoci za te pokojowe wartoci. [...] Musimy zatem – i to
jest trzecia prawda – wobec nieuchronnego powrotu cywilizacji i wobec ponownej asymilacji, przekazaæ nowym pokoleniom si³ê niezbêdn¹ do tego, by
dzielnie trzymaæ siê w odosobnieniu, oraz to, co powinna w takich czasach
zawieraæ krucha wiadomoæ. [...] Musimy na nowo otworzyæ teksty ¿ydowskie
i ponownie uprzywilejowaæ ¿ycie wewnêtrzne. ¯ycie wewnêtrzne  w obliczu
tylu realizmów i obiektywizmów omal¿e ze wstydem wypowiada siê to mieszne
wyra¿enie5.
S³owa te opublikowane zosta³y po raz pierwszy w 1966 roku. Jednak¿e
umieszczenie eseju Bez imienia, w którym siê znajduj¹, na koñcu zbioru Imiona w³asne sprawia, ¿e staj¹ siê one jej niezwykle wa¿nym kontekstem. W jego
wietle nale¿y odczytywaæ przywo³ane postaci i teksty osób, którym powiêcone s¹ poszczególne eseje  tak¿e poezjê Paula Celana. Jest to kontekst szukania nowego sposobu pojmowania oraz szukania miejsc spotkania, kontekst
3
4
5

Tam¿e, s. 7.
Tam¿e, s. 133.
Tam¿e, s. 135-136.
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wezwania do odpowiedzialnoci za wartoci i sprzeciwu wobec wiata, w którym wszystko wolno. Mówi¹c o wiecie, w którym wszystko wolno, Levinas
niew¹tpliwie mia³ na myli s³ynne, wielokrotnie przez niego samego cytowane
stwierdzenie Dostojewskiego: Je¿eli nie ma Boga, to wszystko wolno. Protest
przeciwko wiatu, w którym wszystko wolno, jest wiêc tak¿e protestem przeciwko wiatu bez Boga.
W 1971 roku ukaza³ siê w Pary¿u tomik prac Paula Celana zatytu³owany
Strette. Poèmes suivi de Méridien et d’Entretiens dans la montagne6. By³o to
wydanie dwujêzyczne, francusko-niemieckie. T³umaczenia zosta³y autoryzowane jeszcze przez samego Celana, który jednak nie doczeka³ publikacji: pod
koniec kwietnia 1970 roku pope³ni³ samobójstwo. Tom zawiera³, jak mówi
o tym tytu³, wybór wierszy oraz dwa teksty proz¹: Meridian (Méridien – Meridian) – referat wyg³oszony przez Celana dnia 22 padziernika 1960 roku
w Darmstadt, kiedy odbiera³ przyznan¹ mu Nagrodê im. Georga Büchnera, oraz
Gespräch im Gebirg (Entretiens dans la montagne – Rozmowa w górach) –
powsta³y w 1959 roku dialog, napisany pod wp³ywem rozczarowania spowodowanego tym, i¿ nie dosz³o do planowanego spotkania poety z filozofem
Theodorem Adorno7. Meridian nie jest bynajmniej zdawkowym podziêkowaniem za przyznan¹ nagrodê. Jest to napisany poetyck¹ proz¹ traktat o istocie
wiersza jako wypowiedzi lirycznej. Rozmowa w górach to, od strony formalnej tak¿e liryczny, dialog dwóch ¯ydów o ¿ydowskiej to¿samoci. Obydwa
teksty, zarówno Meridian, jak i Rozmowa w górach, s¹ tekstami fundamentalnymi dla rozumienia osoby Paula Celana, który by³ przede wszystkim poet¹
i który by³ przede wszystkim ¯ydem. Nie najpierw jednym, a potem drugim –
gdy¿ dla Celana by³y to dwa nierozerwalne elementy jego to¿samoci. Do tych
w³anie tekstów oraz do wierszy opublikowanych w tomie Strette odniós³ siê
Emmanuel Levinas w swym eseju zatytu³owanym Paul Celan. De l’être à l’autre (Paul Celan. Od bycia do innego8), który po raz pierwszy zosta³ opubliko6
P. C e l a n, Strette. Poèmes suivi de Méridien et d’Entretiens dans la montagne, t³um. A. Du
Bouchet, J-P. Burgart, J. Daive, E. Jackson, Paris 1971.
7
Polskie t³umaczenia utworów Celana, do których odwo³uje sie w swym eseju Emmanuel
Levinas, znaleæ mo¿na w: P. C e l a n, Utwory wybrane – Ausgewählte Gedichte, t³um. zbior., Kraków 1998 (Meridian – Der Meridian, t³um. F. Przybylak, s. 319-341; Rozmowa w górach – Gespräch im Gebirg, t³um. M. D. Rogalski, s. 305-311, Ucienienie – Engführung, t³um. W. Wirpsza,
s. 108-119).
8
W polskim wydaniu ksi¹¿ki Imiona w³asne tytu³ ten brzmi: Miêdzy bytem a innoci¹ (por.
E. L e v i n a s, Imiona w³asne, s. 47). Niestety, takie t³umaczenie nale¿y uznaæ nie tylko za niezbyt
udane, ale wrêcz b³êdne. W odniesieniu do filozofii Heideggera i Levinasa francuskie l’être nale¿y
t³umaczyæ jako bycie, natomiast l’étant jako byt. Poza tym w eseju powiêconym Celanowi jednoznacznie nie chodzi o pomiêdzy, ale o przejcie od bycia ku innemu (co jest sk¹din¹d fundamentalna tez¹ ostatniego etapu filozofii Levinasa), i to nie do jakiej bli¿ej nie zdefiniowanej innoci,
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wany w 1972 roku, a w 1975 roku w³¹czony do tomu Imiona w³asne. Mo¿na
przypuszczaæ, i¿ lektura tomu Strette by³a pierwszym spotkaniem Levinasa
z poezj¹ Celana.
By³o to jednak spotkanie, które musia³o zapaæ g³êboko w jego serce
i umys³. Co prawda, esej z roku 1972 pozosta³ jedyn¹ obszerniejsz¹ wypowiedzi¹ Levinasa powiêcon¹ Celanowi, ale fragment z jego wiersza sta³ siê mottem czwartego rozdzia³u ksi¹¿ki Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ zatytu³owanego Substytucja, który, wed³ug s³ów samego Levinasa, stanowi centraln¹
czêæ tego dzie³a9. Esej Substytucja powsta³ w 1967 roku i jego pierwodruk
z roku 1968 nie by³ opatrzony mottem. Pojawi³o siê ono dopiero w wydaniu
ksi¹¿kowym z 1974 roku, co potwierdza³oby tym samym przypuszczenie, i¿
Levinas po raz pierwszy zetkn¹³ siê z poezj¹ Celana podczas lektury tomu
Strette. Jest to wers wyjêty z wiersza Lob der Ferne powsta³ego w 1948 roku.
Brzmi on: Ich bin du, wenn ich ich bin10. Levinas przytacza go w „Substytucji”
w jêzyku orygina³u  po niemiecku. Ten sam wers przywo³uje ponownie, tak¿e w brzmieniu oryginalnym, jako swoiste zwieñczenie i puentê na zakoñczenie wyk³adu na Sorbonie w dniu 20 lutego 1976 roku zatytu³owanego La subjectivité comme an-archie, a bêd¹cego jednym z wyk³adów nale¿¹cych do cyklu Dieu et l’onto-théo-logie11.

II. Inaczej ni¿ byæ a istota wiersza
Esej Emmanuela Levinasa o poezji Paula Celana powstawa³ w du¿ej bliskoci czasowej do redakcji jednego z jego podstawowych dzie³ filozoficznych,
a mianowicie do Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹. Wiêksza czêæ tekstów, jakie
siê na nie z³o¿y³y, poza „Substytucj¹” z roku 1968, zosta³a zredagowana w latach 1970-1972. Nawet jeli zamys³ i pierwotna ich wersja istnia³y ju¿ pod
koniec lat 60-tych, to niew¹tpliwie lata nastêpne by³y czasem intensywnej pracy nad ca³oci¹, która mia³a ukazaæ siê w nied³ugim czasie. Poród tej pracy
mia³y miejsce najpierw lektura tomu Strette, a nastêpnie powstanie eseju Paul
Celan. Od bycia do innego. Ju¿ sam tytu³ tego eseju nawi¹zuje wprost do dzie³a Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, o którym sam autor napisa³: Ksi¹¿ka ta inale konkretnemu innemu cz³owiekowi. Z tych powodów w niniejszym artykule u¿ywany bêdzie
zmodyfikowany tytu³ w brzmieniu Paul Celan. Od bycia do innego. Tak¿e cytaty przytaczane za
wydaniem polskim, o ile zajdzie taka koniecznoæ, zostan¹ poddane krytycznej weryfikacji pod
k¹tem poprawnoci t³umaczenia.
9
Por. E. L e v i n a s, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000,
s. 8.
10
Tam¿e, s. 165.
11
Por. T e n ¿ e, Dieu, la mort et le temps, Paris 1993, s. 205.
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terpretuje podmiot jako zak³adnika, a podmiotowoæ podmiotu jako substytucjê zrywaj¹c¹ z istot¹ bycia. [...] Jednostka zostaje wezwana do odpowiedzialnoci, do mówienia: ja, to znaczy oto jestem dla innych i za innych, wezwana
do tego, by ca³kowicie utraciæ swoje miejsce lub swoje schronienie w bycie,
by staæ siê wszechobecnoci¹, która jest tak¿e utopi¹. Oto jestem za innych 
niebywa³a, nie-normalna [é-norme] odpowied, której niebywa³oæ wydaje siê
hipokryzj¹, gdy dociera do moich uszu przyzwyczajonych do brzmienia istoty
bycia, czyli do sposobu, w jaki bycie wiedzie swój ¿ywot12. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ w tytule eseju zosta³a wyra¿ona g³ówna idea Inaczej ni¿ byæ lub
ponad istot¹: odejcie od skupienia uwagi na byciu ja, a przejcie ku innemu
cz³owiekowi. Dlatego te¿ ja nie oznacza ju¿ bycia, lecz odpowiedzialnoæ za
drugiego.
Zbie¿noæ taka nie upowa¿nia jeszcze do stwierdzenia, i¿ w tekstach Celana znalaz³ Levinas odzwierciedlenie swych przemyleñ. Z pewnoci¹ tak¿e
ka¿e postawiæ dwa pytania. Po pierwsze: czy, a jeli tak, to jakie znaczenie dla
ostatecznego sformu³owania tez z Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ mog³a mieæ
lektura tekstów Celana? Po drugie: czy, a jeli tak, to jakie lady koncepcji filozoficznej zawartej w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ mo¿na stwierdziæ
w przedstawionej interpretacji Celanowskich tekstów? Ostro¿ne postawienie
pytania pierwszego, a bardziej zdecydowane drugiego wynika z przypuszczenia, i¿ bardziej prawdopodobnym jest, ¿e Levinas czyta³ Celana przez pryzmat
w³asnych przemyleñ filozoficznych, ni¿ to, by mog³y one ulec znacz¹cej modyfikacji pod wp³ywem lektury Strette.
Wiersz [...] znak dany bliniemu! Znak czego? ¯ycia? ¯yczliwoci? Znak
porozumiewawczy? A mo¿e znak niczego albo porozumienie bez powodu: mówienie bez wypowiedzianego. Albo znak, który jest swoim w³asnym znaczeniem:
podmiot daje znak owego dawania znaku, a¿ sam bez reszty staje siê znakiem.
Elementarna, nic nieodkrywaj¹ca komunikacja, j¹kaj¹cy siê raczkuj¹cy dyskurs, nader niezgrabny wk³ad w s³awetny «jêzyk, który mówi», s³awetn¹ die
Sprache spricht  wtargniêcie ¿ebraka do domostwa bytu13. Tymi s³owami Levinas komentuje zdanie Celana z listu do Hansa Bendera, w którym poeta nazwa³ wiersz uciskiem d³oni14. Levinas rozbudowuje tê myl wokó³ pojêcia
znaku, jakby dr¹¿y w celu doprecyzowania definicji wiersza. Zaskakuj¹co podobn¹ wypowied znajdziemy w innym tekcie Levinasa, w rozdziale „Podmiotowoæ i nieskoñczonoæ dzie³a Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹. Levinas
T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, s. 302-303.
T e n ¿ e, Paul Celan. Od bycia do innego, w: T e n ¿ e, Imiona w³asne, s. 47.
14
Za Paulem Celanem w toku wywodu u¿ywany bêdzie termin wiersz dla okrelenia wypowiedzi lirycznej (mimo i¿ nie jest to w pe³ni zgodne z terminologi¹ literaturoznawcz¹).
12

13
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pisze tam: Mówienie, zanim zacznie s³u¿yæ ¿yciu jako wymiana informacji na
gruncie systemu jêzykowego, jest wiadectwem, Mówieniem wolnym od Powiedzianego, znakiem dawanym Drugiemu Cz³owiekowi. Znakiem czego?
Wspólnictwa w winie? Wspó³winy bez powodu, braterstwa, bliskoci, która jest
mo¿liwa, jako nieroztropne otwarcie siê na innego [...] Mówienie, które nie
wypowiada s³ów, ale znaczy, które jako odpowiedzialnoæ jest samym znaczeniem, jednym- za-drugiego, podmiotowoci¹ podmiotu, który staje siê znakiem15. A w nieco wczeniejszym fragmencie tego samego rozdzia³u czytamy:
Bliskoæ  znak dawany Drugiemu Cz³owiekowi bêd¹cy ju¿ znakiem tego dawania znaku, to znaczy czystym znaczeniem16. Niew¹tpliwie nie tylko wolno,
ale wrêcz nale¿y te wypowiedzi czytaæ razem. Z takiego zestawienia wynika,
i¿ mo¿na powiedzieæ o wierszu, ¿e jest bliskoci¹. Jest mówieniem. Jest wiadectwem. Trzykrotnie jest mowa o znaku dawanym drugiemu cz³owiekowi –
i to nie jakiemu bli¿ej nieokrelonemu, ale takiemu, który jest blinim. A skoro wiersz staje niejako wobec bliniego, to naznaczony jest te¿ przez odpowiedzialnoæ za bliniego. Zdarza siê zatem, ¿e dla Celana wiersz mieci siê w³anie na owym poziomie presyntaktycznym i prelogicznym, ale zarazem na poziomie uprzedzaj¹cym ods³oniêcie: w momencie czystego dotkniêcia, czystego
kontaktu, pochwycenia, ucisku bêd¹cego byæ mo¿e sposobem dawania17, pisze
dalej Levinas w swym eseju. I niejako równolegle do tych stwierdzeñ czytamy
w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹: Pra-ród³owe i anarchiczne mówienie, które jest bliskoci¹, kontaktem, obowi¹zkiem bez koñca i bez celu18. Ponownie
jednoczesna lektura wskazuje na ewidentn¹ bliskoæ obu tekstów, ale tak¿e
pozwala na ubogacenie rozumienia istoty wiersza, który jest mówieniem,
kontaktem i który nale¿y do pewnego pra-porz¹dku. W ten sposób przywo³ana zostaje jedna z g³ównych tez filozofii Levinasa, która mówi o wybraniu
cz³owieka przez Dobro w czasie an-archicznym, w czasie przed czasem, do
odpowiedzialnoci za drugiego. Kontynuacj¹ tego w¹tku jest komentarz Levinasa mówi¹cy, i¿ Celanowski wiersz to odpowied poprzedzaj¹ca pytanie19.
I znowu w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ znajdujemy stwierdzenie równie paradoksalne, i¿ istnieje pos³uszeñstwo wczeniejsze od wys³uchania przykazañ20.
Emmanuel Levinas komentuje i interpretuje teksty Paula Celana. Czyni to
jednak w bardzo specyficzny sposób. Zazwyczaj bowiem czytelnik oczekuje
od komentatora i interpretatora jakiego tekstu poetyckiego, i¿ przek³ada on
15
16
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jêzyk liryki na jêzyk nie-liryczny, a wiêc swoicie epicki – jakby mia³ on opowiedzieæ i zrelacjonowaæ to, co poeta wyrazi³ na w³aciwy sobie sposób. Levinas jednak nie tyle przek³ada teksty Celana, ile rozmawia z nimi, pos³uguj¹c
siê tak¿e jêzykiem pe³nym metafor. Zdaje siê przed³u¿aæ i pog³êbiaæ myli,
które odnajduje u poety. Zwa¿ywszy styl wszystkich dzie³ Levinasa  jest to
jêzyk przesycony metaforami  trzeba powiedzieæ, i¿ w ¿adnym razie nie zapo¿ycza on jêzyka od Celana. To, ¿e gdy czytamy Levinasa pisz¹cego o Celanie, jêzyk tekstu komentowanego i jêzyk komentarza wydaj¹ siê byæ sobie bardzo bliskie, pozwala zak³adaæ istnienie innego szczególnego powinowactwa
ducha, le¿¹cego g³êbiej ni¿ tylko na poziomie podobieñstwa rodków wyrazu.
Jak wynika z przytoczonych wy¿ej przyk³adów, w³aciwie dopiero równoczesna lektura eseju Paul Celan. Od bycia do innego i dzie³a Inaczej ni¿ byæ lub
ponad istot¹ pozwala na pe³ne zrozumienie tego pierwszego. Wydaje siê, i¿
mamy tu do czynienia ze swoistym ko³em hermeneutycznym – swoistym dlatego, i¿ nie poruszamy siê pomiêdzy czêci¹ tekstu i jego ca³oci¹, lecz jest to
bardziej skomplikowane przenikanie i dope³nienie myli pomiêdzy wieloma
tekstami dwóch autorów.
Analizuj¹c esej Levinasa Paul Celan. Od bycia do innego warto zwróciæ
uwagê na pojawiaj¹ce siê w nim odniesienia do dwóch filozofów, z którymi Levinas toczy³ w innych miejscach wa¿ne, choæ niew¹tpliwie przebiegaj¹ce na ró¿nych poziomach, dyskusje. Chodzi tu o Martina Heideggera i Martina Bubera.
W eseju o poezji Celana czytamy: Wiersz zmierza ku drugiemu cz³owiekowi. Jest w nim nadzieja na po³¹czenie siê z nim, wyzwolonym i wolnym. Samotnicze dzie³o poety cyzeluj¹cego drogocenn¹ materiê s³ów, to akt «wyp³aszania z kryjówki» tego, kto stoi przede mn¹. Wiersz staje siê «dialogiem, dialogiem czêsto gwa³townym, [...] spotkania, cie¿ka g³osu prowadz¹ca ku
czujnemu Ty»  to¿ to Buberowskie kategorie! Czy¿by lepiej siê nadawa³y do
jak¿e genialnej egzegezy, wszechw³adnie zstêpuj¹cej na Hölderlina, Trakla
i Rilkego z tajemniczego «Schwarzwaldu», ukazuj¹cej poezjê, która otwiera
wiat, jako miejsce miêdzy niebem a ziemi¹?21 Levinas odkrywa w Po³udniku
Celana lady filozofii Martina Bubera, a jednoczenie podejmuje polemikê
z Martinem Heideggerem. Trudno przypuszczaæ, by wiedzia³ o tym, i¿ Celan
bardzo dobrze zna³ filozofie zarówno Bubera, jak i Heideggera, a tak¿e o fascynacji Celana Buberem i o jego krytycznym stosunku do Heideggera. W wypowiedzi Levinasa na szczególn¹ uwagê zas³uguje stwierdzenie, i¿ kategorie
Buberowskie s¹ o wiele bardziej przydatne do analizowania poezji, ni¿ metody
Heideggera, gdy¿: Poezj¹ wiersza jest to, co osobiste. [...] To, co osobiste: ode
21

T e n ¿ e, Paul Celan. Od bycia do innego, s. 49.

KATARZYNA DZIKOWSKA

186

mnie ku innemu22. Polemika z Heideggerem podjêta na p³aszczynie teorii wiersza zmierza jednak w kierunku pozaliterackim. Najpierw Levinas jeszcze pisze
o poezji: Wiersz wykracza jeszcze dalej, poza zwyk³¹ obcoæ sztuki i otwarcie
na bycie bytu  obcoæ to obcy, blini. Nic bardziej nieznajomego i obcego ni¿
drugi cz³owiek, a ów cz³owiek ukazuje siê w³anie w blasku utopii. Poza wszelkim zakorzenieniem; bezpañstwowoæ jako autentycznoæ!23, by przejæ do drugiego zagadnienia: to¿samoci ¿ydowskiej. Ale ta zaskakuj¹ca przygoda,
w trakcie której Ja ofiarowuje siê drugiemu cz³owiekowi w nieumiejscowieniu
jest powrotem. [...] Jak gdybym zmierzaj¹c ku innemu siebie samego spotyka³
i zapuszcza³ korzenie w ziemi, od tej chwili rodzinnej, pozbawiony ju¿ brzemienia w³asnej to¿samoci. [...] Ziemia rodzima czy obiecana? Czy wypluje swych
mieszkañców, kiedy zapomn¹ o podró¿y po kole, za spraw¹ której sta³a siê im
bliska, i o swym b³¹dzeniu, którego celem nie by³o przesiedlenie, lecz od-poganienie? Jednak¿e zamieszkiwanie uzasadnione przez ruch ku innemu jest z istoty ¿ydowskie24. Zg³êbiaj¹c istotê wiersza, Levinas odwo³ywa³ siê do Po³udnika.
Teraz natomiast przywo³uje Rozmowê w górach i wiersz Ucienienie – dwa teksty, z których ka¿dy na swój w³asny sposób mówi o losie ¯ydów: zarówno
o tym, co siê wydarzy³o podczas drugiej wojny wiatowej, jak i o owym nieustannym byciu w drodze i braku w³asnego miejsca, gdzie mo¿na by siê na
sta³e zadomowiæ. Wed³ug Levinasa, teksty Celana s¹ przes³aniem nie tylko do
¯ydów, lecz maj¹ sens uniwersalny: W oczach tego poety Mêka Izraela za czasów Hitlera [...] ma znaczenie dla ludzkoci jako takiej: judaizm jest jej skrajn¹ mo¿liwoci¹ albo niemo¿liwoci¹  to zerwanie z naiwnoci¹ zwiastuna,
pos³añca bytu czy pasterza bytu. Pêkniêcie wiata, który na noc proponuje nie
miejsce wytchnienia, lecz kamienie, o które stuka kij wêdrowca, w mowie minera³u znajduj¹cy swój pog³os25. Nie chodzi wiêc ju¿ tylko o poezjê, ale nie
chodzi te¿ ju¿ tylko o rozpamiêtywanie losu ¯ydów. Levinas czytaj¹c teksty
Celana znajduje argumenty przeciwko staremu sposobowi pojmowania – przeciwko racjonalnoci zwi¹zanej z byciem. Znajduje te¿ postulat odnalezienia
prawdziwej mowy stanowi¹cej przeciwieñstwo jêzyka bêd¹cego w u¿yciu, która to mowa jest niezbêdna, by przerwaæ ha³as kija uderzaj¹cego o kamienie
i jego odg³os powtarzany przez ska³y 26.
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III. Literatura a filozofia
Wobec powy¿szych analiz, dla których zasadniczym przedmiotem by³ esej
o poezji Paula Celana, warto zapytaæ, jakie jest zdanie Levinasa na temat wartoci dzie³a literackiego. Jakie znaczenie mo¿e mieæ wypowied literacka, naznaczona niejako przez fikcjonalnoæ i dystans, w filozofii, której fundamentem jest spotkanie z twarz¹ drugiego cz³owieka.
Sztuka wprowadza w wiat mroczne fatum, lecz nade wszystko nieodpowiedzialnoæ, która poci¹ga tak, jak wdziêk i lekkoæ. Oswabadza. Stworzyæ
powieæ i obraz b¹d rozkoszowaæ siê nimi to nie mieæ ju¿ niczego do rozumienia, to zrezygnowaæ z wysi³ku nauki, filozofii, dzia³ania. Nie mówcie, nie rozwa¿ajcie, podziwiajcie w milczeniu i ciszy  takie oto s¹ rady usatysfakcjonowanej m¹droci w obliczu piêkna. Magia uznana wszêdzie za to, co diabelskie,
cieszy siê w poezji niezrozumia³¹ tolerancj¹. Mcimy siê na niegodziwoci tworz¹c jej karykaturê, która pozbawia j¹ rzeczywistoci, nie unicestwiaj¹c jej;
zaklinamy z³e moce, zape³niaj¹c wiat bo¿kami, którzy maj¹ usta, lecz nie mówi¹ ju¿. Jak gdyby miesznoæ umierca³a, jak gdyby poprzez piew wszystko
mog³o rzeczywicie siê zakoñczyæ. [...] wiat, który powinno siê doskonaliæ,
zostaje zast¹piony przez zasadnicze urzeczywistnianie jego cienia. Nie jest to
bezinteresownoæ kontemplacji, lecz nieodpowiedzialnoci. Poeta sam opuszcza pañstwo27. Takimi s³owami Emmanuel Levinas opisywa³ w 1948 roku istotê sztuki i literatury, któr¹ postrzega³ jako jej czêæ. Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest
to mia¿d¿¹ca krytyka. Zarzut nieodpowiedzialnoci jest w ustach Levinasa zarzutem bodaj najciê¿szym i gdyby poprzestaæ na powy¿szych stwierdzeniach
cz³owiek, który traktuje serio wezwanie do odpowiedzialnoci, powinien po
prostu przestaæ w ogóle interesowaæ siê zarówno sztuk¹, jak i literatur¹. Taki
wniosek mo¿e jednak budziæ daleko id¹ce zdziwienie, zwa¿ywszy na fakt, i¿
w wielu swoich wypowiedziach Levinas wysoko ocenia³ wartoæ tekstów literackich. Mówi³ o tym miêdzy innymi w rozmowie z Philipp’em Nemo w 1981
roku. Odpowiadaj¹c na pytanie, od czego zaczyna siê mylenie, Levinas wskaza³ tak¿e na literaturê, mówi¹c: Lektura ksi¹¿ek, niekoniecznie filozoficznych,
mo¿e sprawiæ, ¿e te wstêpne wstrz¹sy staj¹ siê pytaniami oraz problemami –
daj¹ do mylenia. Rola literatur narodowych mo¿e byæ tu bardzo du¿a. Nie
chodzi oczywicie o to, ¿e uczymy siê z nich s³ów, lecz o to, ¿e ¿yjemy w nich
«¿yciem prawdziwym, które jest nieobecne»  lecz które nie jest utopi¹. S¹dzê,
¿e z powodu wielkiego strachu przed tym, co ksi¹¿kowe, nie docenia siê «ontologicznego» odniesienia cz³owieczeñstwa do ksi¹¿ki, uwa¿anej za ród³o in27
T e n ¿ e, Rzeczywistoæ i jej cieñ, t³um. P. Pieni¹¿ek, w: Sztuka i Filozofia 1990, n. 2,
s. 236-237.
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formacji lub «narzêdzie» do opanowywania wiedzy, za podrêcznik, gdy tymczasem jest ona przecie¿ sposobem naszego bycia. W rzeczywistoci bowiem czytaæ to utrzymywaæ siê ponad realizmem lub polityk¹, ponad trosk¹ o nas samych, nie wznosz¹c siê jednak do poziomu dobrych intencji naszych piêknych
dusz ani do normatywnej idealnoci tego, co «powinno byæ». W tym sensie Biblia by³aby dla mnie ksi¹¿k¹ par excellence28.
Mo¿na by oczywicie stwierdziæ, i¿ tekst Rzeczywistoæ i jej cieñ po prostu
straci³ sw¹ aktualnoæ, ¿e Levinas zmieni³ swój pogl¹d na temat sztuki i literatury. Jednak by³oby to stwierdzenie pochopne. O tym, i¿ tekst z roku 1948
nadal pozostaje wa¿nym w jego dorobku, wiadczy zarówno dwukrotna reedycja w latach 1982 i 199429, jak i przede wszystkim fakt, i¿ Levinas przywo³uje
go w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, gdy pisze o niebezpieczeñstwie idolatrii
piêkna30. Aby zrozumieæ w³aciwie intencjê tekstu z 1948 roku, nie mo¿na
poprzestaæ na fragmentach jakby neguj¹cych wartoæ sztuki i literatury, wyrywaj¹c zawarte w nich stwierdzenia z kontekstu ca³oci. Nie wolno pomin¹æ
koñcowych stwierdzeñ, gdzie Levinas postuluje, by dzie³o poddaæ interpretacji. Gdyby zarówno sztukê, jak i literaturê rozumian¹ jako jej czêæ postrzegaæ
tylko w kategoriach estetycznych lub jako ród³o przyjemnoci, pozostawa³yby one ci¹gle w obszarze obojêtnoci i nieodpowiedzialnoci. Istnieje co
niegodziwego, egoistycznego i pod³ego w rozkoszy artystycznej31 pisa³ Levinas
w eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ. Po wielu latach powtórzy³ tê myl w rozmowie z Françoise Armengaud, gdy mówi³ o nieufnoci, jak¹ mo¿e budziæ sztuka: Doskona³oæ piêkna nak³ada milczenie bez zajmowania siê reszt¹. Jest
stra¿nikiem milczenia. Pozwala czyniæ. To dlatego cywilizacja estetyczne ma
swoje granice. To [brak s³ów by protestowaæ przeciwko z³u] sprawia, ¿e jest
ona obojêtna na cierpienie wiata i umieszcza j¹ w tej obojêtnoci32. Jednak
dziêki krytyce, pisa³ Levinas w 1948 roku, dzie³o zostaje niejako na powrót
w³¹czone w ludzki wiat. W ten sposób tak¿e uzyskuje siê dostêp do samego
artysty jako cz³owieka, który pracuje. Badaj¹c ju¿ oddzia³ywania, jakim podlega, [krytyka] wi¹¿e tego wyzwolonego i dumnego cz³owieka z rzeczywist¹ histori¹33. Poprzez krytykê, czyli interpretacjê, dokonuje siê, zdaniem Levinasa,
wprowadzenie perspektywy relacji z innymi  bez której nic nie mo¿na powieT e n ¿ e, Etyka i Nieskoñczony, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 19.
Por. T e n ¿ e, La réalité et son ombre, w: „Revue des Sciences Humaines 1982, s. 103117; to¿ w: T e n ¿ e, Les imprévus de l’histoire, Paris 1994, s. 123-148.
30
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dzieæ o rzeczywistoci bytu, to znaczy o jego czasie34. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e poprzez interpretacjê przywrócony zostaje wymiar odpowiedzialnoci lub
przynajmniej, ¿e dzie³o, i poprzez to tak¿e twórca, zostaj¹ poddani os¹dowi ze
wzglêdu na kryterium odpowiedzialnoci.
O wadze, jak¹ Levinas przywi¹zywa³ do roli poezji w ¿yciu duchowym
cz³owieka, wiadczy wiele odwo³añ do tej dziedziny aktywnoci ludzkiej, które uwa¿ny czytelnik odnajdzie w jednym z jego g³ównych pism Inaczej ni¿ byæ
lub ponad istot¹. Terminy poezja, liryka, epika pojawiaj¹ siê tam w ró¿nych kontekstach. wiadczy to tak¿e o tym, i¿ nale¿¹ one cile do s³ownika
filozoficznego, jakim pos³ugiwa³ siê Levinas, a wiêc i do sposobu jego mylenia. Ju¿ na pierwszych stronach Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ wyra¿a on
w¹tpliwoæ, a mo¿e nawet obawê, i¿ wywód filozoficzny to wci¹¿ zbyt narracyjny, zbyt epicki sposób mówienia35. W innych miejscach napisze: Tylko
w Powiedzianym – w eposie Mówienia – sama diachronia czasu synchronizuje
siê w czas spamiêtywany, staje siê tematem36, oraz: Drugi cz³owiek  ten, którego nie da siê opisaæ!  w narracji traci twarz bliniego. Bliskoæ jest relacj¹
nieopisywaln¹ w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, nieprzekszta³caln¹ w historiê37. W przytoczonych wypowiedziach widaæ wyranie nieufnoæ wobec tego,
co epickie. Do istoty epiki przynale¿y bowiem relacjonowanie czego, co siê
wydarzy³o, a wiêc jest ju¿ nieobecne. Poczucie uczestniczenia w opowiadanych
wydarzeniach jest przecie¿ tylko z³udzeniem. Pisz¹c o epickoci, Levinas przyporz¹dkowuje j¹ do sfery tego, co Powiedziane. Mówienie” (le Dire) i „Powiedziane” (le Dit) nale¿¹ do terminów kluczowych dla zrozumienia wyk³adu
zawartego w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹. Choæ s¹ one w pewien sposób
zwi¹zane z jêzykiem, to ich znaczenie nie zamyka siê w jego zakresie. W³aciwie nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e tylko Powiedziane ma swój wyraz wprost jêzykowy jako artykulacja pewnych treci, jako opowiadanie, tak¿e jako dyskurs
filozoficzny. Termin ten nie oznacza jednak przede wszystkim aktu mowy, lecz
sytuacje i postawê wtórn¹ wobec Mówienia. Mówiæ to zbli¿aæ siê do bliniego
– pisze Levinas – «u¿yczaæ mu znaczenia». Bliskoæ ta nie polega jednak tylko
na «nadawaniu sensu», który wpisuje siê w Powiedziane jako opowieæ. Znaczenie u¿yczone drugiemu, Mówienie we w³aciwym tego s³owa znaczeniu,
wyprzedzaj¹c jak¹kolwiek obiektywizacjê, nie polega na przekazywaniu znaków38. W innym miejscu powie jeszcze dobitnie i wyraniej: Odpowiedzialnoæ
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za innego cz³owieka jest Mówieniem poprzedzaj¹cym wszelkie Powiedziane39.
Pomiêdzy Mówieniem a Powiedzianym istnieje nieustanne napiêcie wynikaj¹ce z faktu, i¿ cofniêcie siê do znaczenia Mówienia jako odpowiedzialnoci
i substytucji mo¿liwe jest tylko za porednictwem Powiedzianego, w którym
wszystko siê ukazuje40.
Wracaj¹c do pytañ zwi¹zanych z dzie³em literackim, mo¿na powiedzieæ, i¿
owo cofniêcie mo¿e przypominaæ trud interpretatora tekstu, który poprzez warstwê s³ów przedziera siê do istotnego znaczenia tekstu. Sam Levinas przywo³uje taki przyk³ad, pisz¹c, i¿ nie tylko mo¿liwym, ale nawet koniecznym jest,
by Mówienie by³o tematyzowane, to znaczy by siê ukazywa³o, by tworzy³o zdania i ksi¹¿kê41. Skoro tak, to z czego wynika nieufnoæ wobec epickoci?
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na to, i¿ Levinas u¿ywa terminu epickoæ wykraczaj¹c poza cile literaturoznawcze rozumienie tego terminu.
Epickoci¹ mo¿na tu nazwaæ nie tylko rodzaj wypowiedzi, ale nawet pewien
sposób postêpowania, czy odniesienia do drugiego cz³owieka. Do takiego sposobu mówienia i do takiej postawy Levinas odnosi siê krytycznie. Byæ mo¿e
nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ epickoæ to zatrzymanie siê na tym, co Powiedziane
 uznanie, ¿e nic poza tym ju¿ nie ma.
Epickoci Levinas wyranie przeciwstawia lirykê, innymi s³owy poezjê 
choæ trzeba stwierdziæ, ¿e analiza jego wypowiedzi na ten temat i próba jednoznacznego zdefiniowania jego stanowiska przysparza nieco trudnoci. Z jednej
strony znajdziemy stwierdzenia, umiejscawiaj¹ce poezjê w zakresie Powiedzianego, kiedy Levinas pisze: To, co powiedziane, mo¿na oczywicie ujmowaæ
jako wczeniejsze od komunikacji i intersubiektywnej reprezentacji bycia. Ju¿
bycie przywo³ane przez g³os ciszy  Geläut der Stille – posiada³oby znaczenie,
to znaczy ukazywa³oby siê w jêzyku milcz¹cym i nieludzkim, w jêzyku, który
przemawia, zanim uczyni¹ to ludzie, i który jest schronieniem esse ipsum,
w jêzyku przek³adanym na ludzk¹ mowê przez poezjê. [...] Pozwalaæ rozbrzmiewaæ w poezji g³osowi bycia, który poezjê umo¿liwia, to pozwalaæ rozbrzmiewaæ temu, co Powiedziane42. Z drugiej strony czytamy: Czy jednak poezja wiata nie jest wczeniejsza od prawdy o rzeczach i nieod³¹czna od bliskoci par
excellence; bliskoci bliniego lub bliskoci bliniego par excellence?43 W innym miejscu Levinas napisze: Bliskoæ jako dawanie znaku tego znaczenia
znaku, otwiera równie¿ trop liryzmu: kochaæ wyznaj¹c mi³oæ ukochanemu 
39
40
41
42
43

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,

s.
s.
s.
s.
s.

77.
78.
77.
227.
129, przypis 10.

ZNAK DANY BLINIEMU

191

mi³osny piew, mo¿liwoæ poezji i sztuki44. Owo dawanie znaku nie jest tu przekazywaniem znaków, które jest domen¹ Powiedzianego, lecz samym Mówieniem, które daje znak otwarcia. [...] Wyczerpuje siê w otwieraniu siebie, daje
znak przez stawanie siê znakiem, ale nie zastygaj¹c w postaci znaku45. Natomiast bliskoæ nale¿y rozumieæ za Levinasem jako odpowiedzialnoæ za drugiego.
Niew¹tpliwie cytowany powy¿ej fragment, mówi¹cy miêdzy innymi o g³osie bycia umo¿liwiaj¹cym poezjê, musi byæ czytany w kontekcie polemiki
z Heideggerem, który, jak to Levinas czyni w innych miejscach, nie zostaje
przywo³any z nazwiska nawet w przypisie. Czy jednak rzeczywicie nale¿y tê
wypowied traktowaæ jako krytykê poezji? Pojawia siê ona w kontekcie krytyki ograniczenia podmiotowoci do kategorii bycia. Byæ mo¿e nale¿y wiêc tê
wypowied czytaæ raczej jako polemikê z Heideggerowskim zaanektowaniem poezji dla bycia? Inne wypowiedzi Levinasa na ten temat dopuszczaj¹
tak¹ interpretacjê, kiedy ³¹czy on poezjê czy lirycznoæ z kategori¹ bliskoci.
W³aciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e Levinas w³¹cza poezjê w sferê inaczej ni¿
byæ, czyli odpowiedzialnoci. Podobnie jak to by³o w przypadku terminu
epickoæ, tak¿e tutaj mo¿na odwa¿yæ siê na poszerzenie rozumienia terminu
„liryzm poza cis³¹ terminologiê literaturoznawcz¹. Lirycznoæ by³aby wiêc
postaw¹ otwartoci i bliskoci wobec drugiego cz³owieka, wyrazem odpowiedzialnoci za niego.

*
Emmanuel Levinas i Paul Celan nigdy nie spotkali siê osobicie. Mo¿na
jednak mówiæ o ich spotkaniu w zupe³nie innym wymiarze. I nie chodzi tu
nawet o to, ¿e czytali wzajemnie swoje teksty. Do takiego rodzaju spotkania
dosz³o zreszt¹ tylko ze strony Levinasa. Celan posiada³, co prawda, w swej
bibliotece kilka ksi¹¿ek Levinasa, ale z faktu, i¿ brak w nich ladów lektury
(Celan mia³ zwyczaj krelenia w ksi¹¿kach, robienia zapisków na marginesach), a w niektórych z tych ksi¹¿ek nie rozci¹³ nawet wszystkich kartek, nale¿y wnioskowaæ, i¿ nie wzbudzi³y one jego wiêkszego zainteresowania46. TrudTam¿e, s. 243, przypis 10.
Tam¿e, s. 239.
46
W prywatnej bibliotece Celana znajduj¹ siê nastêpuj¹ce teksty Levinasa: ksi¹¿ki Difficile
liberté (1963), De l’existence à l’existant (1947), En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (1949) i artyku³y Enigme et phénomène (1965), L’autre dans Proust (1947), Sans identité
(1970). Por. Paul Celan. La bibliothèque philosophique – Die philosophische Bibliothek, red.
A. Richter, P. Alac, B. Badiou, Paris 2004, s. 497-498. Tak¿e podczas lektury ksi¹¿ki Jacquesa
Derridy L’écriture et la différence, któr¹ Celan czêciowo czyta³ bardzo uwa¿nie, najprawdopodobniej pomin¹³ tekst powiêcony Levinasowi (por. tam¿e, s. 480-484).
44

45

KATARZYNA DZIKOWSKA

192

no jest stwierdziæ, dlaczego tak siê sta³o. Tym bardziej interesuj¹cym wydaje
siê byæ stwierdzenie niezwyk³ej bliskoci mylenia Levinasa i Celana. Przedstawione powy¿ej analizy stanowi¹ dopiero wstêpne wskazanie, i¿ taka bliskoæ
istnia³a i ¿e problem ten domaga siê rzetelnego zg³êbienia. Pewn¹ trudnoæ
metodologiczn¹ stanowi fakt, i¿ w tym przypadku nale¿y uwzglêdniæ ró¿ne
rodzaje wypowiedzi: od rozprawy filozoficznej do poematu lirycznego, choæ
nie wydaje siê, by by³a to trudnoæ nie do przezwyciê¿enia, tym bardziej, i¿
sam Celan napisa³ o sobie i swej poezji, i¿ toczy walkê o poezjê, która jest
solidarna z prawd¹47. W zapiskach odnalezionych w domu Celana po jego
mierci znajdowa³ siê fragment bêd¹cy prawdopodobnie projektem listu do
Martina Heideggera. Celan zarzuca³ Heideggerowi, i¿ poprzez swoj¹ postawê
os³abia on wymiar odpowiedzialnoci, jaki jest w³aciwy zarówno poezji, jak
i myleniu48. Zarzut ten mo¿na, a nawet trzeba odczytaæ przede wszystkim jako
wyraz pogl¹du samego Celana, i¿ w istotê poezji wpisane jest z ca³¹ powag¹
wymaganie odpowiedzialnoci.
Ich bin du, wenn ich ich bin  jestem ty, gdy jestem ja  to doæ wierny przek³ad cytowanych przez Levinasa w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ i w wyk³adzie z cyklu Dieu, la mort et le temps s³ów Celana z wiersza Lob der Ferne. Ale
s³owa te mo¿na, a nawet trzeba czytaæ i przede wszystkim rozumieæ na jeszcze
wiele innych sposobów: jestem ty, dopiero wtedy, gdy jestem ja, kiedy jestem ja,
jestem ty, kiedy jestem ja, jestem tob¹, jestem tob¹ dopiero wtedy, gdy jestem ja.
T³umacz nie ma ³atwego zadania, gdy staje wobec takiego wersu. Filozofia Levinasa mo¿e niew¹tpliwie staæ siê jedn¹ z dróg czytania poezji Celana. Byæ mo¿e
nie tylko Celana.
W licie do Petre Solomo: Je mène, depuis longtemps, un combat, celui de la poésie solidaire de la vérité. Cyt. za: J. F e l s t i n e r, Paul Celan, s. 292.
48
...dass Sie durch Ihre Haltung das Dichterische und, so wage ich zu vermuten, das Denkerische, in beider ernstem Verantwortungswillen, entscheidend schwächen (P. C e l a n – G. C e l a n - L e s t r a n g e, Briefwechsel, wyd. B. Badiou, E. Celan, Frankfurt/M 2001, t. 2, s. 494).
47
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Filozofia Emmanuela Levinasa i kilka w¹tków bioetycznych
The Philosophy of Emmanuel Levinas and Selected Bioethical Issues

I. Anonimowe bycie, podmiot, soboæ, dusza, ja
Filozofia Levinasa jest refleksj¹, której przedmiotem jest ludzka podmiotowoæ rozumiana w sposób metafizyczny i etyczny zarazem. Levinas toruje
nowe drogi dla refleksji na temat ludzkiej podmiotowoci. Zasadniczym problemem, które stawia jest pytanie: kim jest cz³owiek?
W czasach, w których przypad³y koñcowe lata ¿ycia Levinasa, rozwija³a
siê nowa ga³¹ etyki, medycyny i biologii  bioetyka. Levinas nie odniós³ siê
bezporednio do pytañ bioetycznych, ale w jego filozofii jest wiele wskazówek
istotnych w problematyce bioetycznej.
Rozwój biotechnologii, in¿ynierii genetycznej i praktyki sztucznej prokreacji ludzkiej, sprawi³, ¿e nauki cis³e stanê³y przed koniecznoci¹ okrelenia
w³asnego filozoficznego stanowiska wzglêdem cz³owieka. Wraz z ekspansj¹
technologiczn¹ nauk biologicznych i medycznych wzros³a presja, by odpowiedzieæ na wiele fundamentalnych pytañ o charakterze metafizycznym, na przyk³ad, kim jest osoba ludzka, czy ludzki zarodek jest ludzk¹ istot¹, czy istnieje
na sposób osobowy? Inne pytania dotycz¹ mierci, jej definicji medycznej
i metafizycznej. Jeszcze inne pytania wi¹¿¹ siê z charakterem ludzkiej podmiotowoci, która sprawia ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ traktowany jak rzecz. Te
ostatnie pytania szukaj¹ odpowiedzi pozwalaj¹cych unikn¹æ przedmiotowego
potraktowania cz³owieka.
Filozoficzne pytanie o cz³owieka wybrzmia³o ju¿ w staro¿ytnoci, zw³asz-
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cza w ustach Sokratesa, oraz pismach Platona i Arystotelesa. Sokrates przyczyni³ siê do tego, ¿e filozofia zwróci³a swoj¹ uwagê na to, co duchowe w cz³owieku i na pierwiastek ludzkiego ¿ycia. Zarówno on, jak i Platon uwa¿ali, ¿e
cz³owiek uto¿samia siê z metafizyczn¹ dusz¹. Platon ostatecznie uzna³, ¿e dusza posiada charakter duchowy i ¿e jest metafizycznym pierwiastkiem ¿ycia.
Jednak w dialogu Fedon, wyzna³ on, ¿e we wczesnym okresie filozofowania
sk³onny by³ uwa¿aæ, ¿e dusza jest  jakbymy to powiedzieli w jêzyku dziewiêtnastowiecznej filozofii  epifenomenem skomplikowanego uk³adu elementów materii. Gdyby Platon zatrzyma³ siê na swych wczesnych rozstrzygniêciach, jego filozofia zamknê³aby siê w materializmie. Dla Platona dusza jest
granicznym bytem metafizycznym najbli¿szym materii. Dlatego powiada on,
¿e dusza jest artykulacj¹ matematyczn¹ idei ¿ycia i cz³owieka. Dusza jest prawdziwym bytem, ale jednoczenie bytem najs³abszym metafizycznie w hierarchii bytów idealnych. Dusza jest tym, co w ontologii Platona stoi na granicy
wiata metafizycznego i materialnego.
Dla Arystotelesa cz³owiek jest jednoci¹ cia³a i substancjalnej formy metafizycznej. Dusza jest tu form¹ substancjaln¹, ale nie form¹ w postaci bytu idealnego, jak u Platona. Forma substancjalna cz³owieka ma wprawdzie charakter
duchowy, jednak u Arystotelesa duchowy nie oznacza transcendentny, czyli
przekraczaj¹cy wiat materialny, lecz znaczy jedynie: niewidzialny, ale immanentny. Problemy z transcendencj¹ ma równie¿ Platon, ale innego rodzaju ni¿
Arystoteles. Dla Platona na równi z ide¹ gatunku ludzkiego istniej¹ równie¿
idee gatunkowe innych stworzeñ. A zatem, mimo ¿e Platon umieszcza duszê
cz³owieka i idee ludzi w wiecie idealnym, to jednoczenie ró¿nica miêdzy
cz³owiekiem a rzecz¹ jest jedynie ró¿nic¹ gatunkow¹, a nie ró¿nic¹ transcendencji.
W tym duchu odczytuje te¿ filozofiê klasyczn¹ Emmanuel Levinas, zarzucaj¹c jej esencjalizacjê cz³owieka, czyli zamkniêcie go w immanencji ró¿nie
definiowanej oraz zamkniêcie jej w formach ontologicznych. Levinas krytykuje równie¿ nowo¿ytnych filozofów za sp³aszczon¹ wizjê rozumienia ludzkiego
istnienia. Husserla krytykuje za to, ¿e ludzk¹ podmiotowoæ okrela jednie jako
¿yw¹ teraniejszoæ czystego ja i jako horyzont tego, co w sposób w³aciwy niedowiadczane, choæ z koniecznoci¹ wspó³domniemywane1. Nie-dowiadczane
ja jest ród³em ludzkiej podmiotowoci, ale Husserl mówi na jego temat
w sposób bardzo abstrakcyjny, ¿ywi¹c przy tym nadziejê, ¿e to ja mo¿e byæ
dostêpne dla wiadomoci uzbrojonej w metodê redukcji fenomenologicznej.
Jak mówi Levinas, Husserl rozumie podmiotowoæ jako czuwaj¹ce ja, które
1

E. Husserl, Medytacje kartezjañskie, t³um. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 32.
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transcenduje sw¹ immanencjê, rozumie je jak de profundis ducha2. Husserl pisze o przebudzonym «ja», które pi i nie pi i dla którego, dzieje siê to wszystko,
co dzieje siê w immanencji3. Przebudzenie wi¹¿e siê u Husserla z innoci¹ przedmiotu, na który ja natrafia niczym promieñ wiat³a. Ja w swoim ¿yciu aksjologicznym i praktycznym pozostaje jednak aktywnoci¹ uprzedmiotawiaj¹c¹.
Zupe³nie inaczej jest u Levinasa. Dla niego, po pierwsze: ja przedrefleksyjne nie jest aktywnoci¹, lecz biernoci¹, po drugie ja-soboæ nie uprzedmiotawia, lecz upodmiotawia. Jest bezwzglêdn¹ podmiotowoci¹ i bezwzglêdnie
nakrela drugiego cz³owieka jako inne ja, jako podmiot. Levinas do pewnego
stopnia pod¹¿y³ ladem Husserla. Husserl by³ dla niego inspiracj¹. Jednak¿e
w odró¿nieniu od ojca fenomenologii skupi³ siê on na zastanym i przedwiadomym istnieniu ludzkiego podmiotu. Jak rzadko kto podkreli³ on znaczenie
innego cz³owieka w konstytuowaniu siê ludzkiej wiadomoci. Dla Levinasa
podmiot to kto, jeden-jedynoæ wolny od wszelkiego dualizmu, ja istniej¹cego ponad wiadomoci¹ lub dusza. Opiniê tê wyrazicie sformu³owan¹ znajdujemy w jego fundamentalnym dziele Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹4. To
ostatnie s³owo  dusza  jest obarczone, zdaniem Levinasa, starowieckim nalotem. W ksi¹¿ce O Bogu, który nawiedza myl Levinas u¿ywa pojêcia ja
przedrefleksyjnego, odró¿niaj¹c je od ja dla siebie, czyli od ja wiadomego5.
Mówi on tam, ¿e ja przedrefleksyjne ¿yje w biernoci siebie, tylko przez siebie
i jest bratem drugiego6. W wielu innych tekstach Levinas opisuje to ja w kategoriach teologicznych i etycznych. Mówi, ¿e ja przedrefleksyjne naznaczone
jest Dobrem z du¿ej litery, czyli Dobrem Absolutnym. Podstawowy sens istnienia ja wyra¿a siê w jego obecnoci przed Bogiem i przed blinim. Ludzkie
ja od samego pocz¹tku istnienia bezg³ono i niewiadome siebie mówi: Oto
jestem7. Mówienie ja jest rodzajem metafizycznego apelu i czuwania ludzkiej
podmiotowoci. Pojêcie czuwania Levinas zapo¿ycza od Husserla. Pisze on
o tym w artykule Od wiadomoci do czuwania pocz¹wszy od Husserla8. Levinas odró¿nia ja przedrefleksyjne od ja wiadomego. Czytaj¹c teksty Levinasa
trzeba byæ wiadomym dwuznacznoci tego pojêcia. W wyk³adach zebranych
pod tytu³em Uwagi o sensie Levinas powiada tak: Ale prawdê rzek³szy, kiedy
mówimy tutaj o ja prelefleksyjnym, ja pozbawionym pojêcia; ja, które przed
twarz¹ Innego zapytuje o swoje prawo bycia, przekszta³ca siê ono w pojêcie
E. L e v i n a s, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków, 1994, s. 74.
Tam¿e, s. 73.
4
T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 172.
5
T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, s. 256.
6
Tam¿e.
7
Por. tam¿e, s. 136.
8
Tam¿e, s. 62-85.
2
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Ja, ja «nieczystego sumienia», chroni siê w tamatyzacjê, […]. Staje siê jakim
Ja [un Moi] i, w równoci pojêcia czyst¹ jednostk¹ rodzaju, doskonale symetryczn¹ do innych Ja9. W tym samym tekcie, nieco dalej Levinas powiada, ¿e
ja przedrefleksyjne, ja rozumiane jako fundament braterstwa jest trudno zrozumia³e bez odwo³ania siê w filozofii do Boga jako Stwórcy10. Ja przedrefleksyjne Levinas bardzo czêsto nazywa soboci¹ Ja. W Inaczej ni¿ byæ lub ponad
istot¹, w rozdziale zatytu³owanym Substytucja”, Levinas pisze, ¿e soboæ ja
jest to¿samoci¹ osoby, która nie da siê uzasadniæ sama przez siê. Tym samym
Levinas jeszcze raz sugeruje koniecznoæ umieszczenia dyskursu o cz³owieku
w horyzoncie Stwórcy. Powiada on te¿, ¿e Bezzasadna ipseitas, wyra¿a siê
w kategoriach takich jak ja [moi, je], soboæ, oraz  co staraj¹ siê ukazaæ niniejsze rozwa¿ania, takich jak dusza, zmys³owoæ, podatnoæ na zranienie, macierzyñstwo11.
Dusza jest w pewnym sensie czym relacyjnym wzglêdem cia³a. Wed³ug
Levinasa, lepiej powiedzieæ, ¿e jest ona nieodwracaln¹ desygnacj¹. Podkrela
on, ¿e nie jest ona absolutnym cz³onem. W tym punkcie Levinas odcina siê od
koncepcji Platona, dla którego dusza by³a wiêcej ni¿ samodzieln¹ czêci¹ ca³oci cz³owieka, dusza by³a cz³owiekiem. Levinasowi bli¿ej do Arystotelesa
i Tomasza, którzy choæ nazywaj¹ duszê form¹ substancjaln¹, to jednak nie widz¹ jej jako absolutnego cz³onu. Dla Stagiryty i Akwinaty dusza nie tylko
wspó³-konstytuuje i uwydatnia cia³o, ale sama w pewnym sensie jest wspó³konstytuowana przez cia³o. Tomasz za powiada, ¿e dusza jest te¿ w pewnym
sensie desygnowana do tego oto cia³a (ad hoc corpus).
Ja  rozumiane jako soboæ i dusza  jest, zdaniem Levinasa, kim. Dlatego nie da siê ono zredukowaæ do relacji. Jest to cz³on nieredukowalny, lecz
z drugiej strony rekurencyjny poniewa¿ rozbrzmiewa on jak dwiêk we w³asnym echu. Ja  nieredukowalnej podmiotowoci  nale¿y szukaæ przed wiadomoci¹ lub ponad wiadomoci¹, poza tematyzowanym byciem. Ja samo
w sobie, czyli nie zrelatywizowane do niczego, jest to¿same z soboci¹ czy te¿
znajduje siê w soboci. Lub jeszcze inaczej  soboæ wyznacza ja, zanim ja
osi¹dzie samo w sobie. Jest to wyznaczenie metafizyczne bez odwo³ania.
W eseju Czas i to, co inne Levinas powiada, ¿e ja wiadome jest przykute
do siebie samego, czyli do ja przedrefeksyjnego. Mówi, ¿e ja jest od razu ci¹¿eniem12. W eseju tym znajdujemy te¿ wa¿kie stwierdzenie, ¿e ja jest ludzkim

Tam¿e, s. 256.
Por. tam¿e.
11
T e n ¿ e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, s. 178.
12
T e n ¿ e, Czas i to, co inne, t³um. J. Migasiñski, Warszawa 1999, s. 44.
9

10
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sposobem istnienia13. To stwierdzenie wydaje mi siê szczególnie wa¿ne, poniewa¿ k³adzie nacisk na pojêcie istnienia, które w filozofii Kartezjusza, a póniej
np. Heideggera zosta³o zrehabilitowane, po okresie esencjalizacji metafizyki.
Karol Wojty³a na pierwszych stronach swego dzie³a Mi³oæ i odpowiedzialnoæ
podkrela, ¿e cz³owiek istnieje na sposób ludzki. Pojêcie istnienia ludzkiego
jest bardzo wa¿ne w etyce i bioetyce. Odwo³ywanie siê jedynie do pojêcia natury ludzkiej wydaje siê banalizowaæ antropologiê i w konsekwencji utrudnia,
jeli nawet nie uniemo¿liwia, dog³êbne wyartyku³owanie problematyki etycznej cz³owieka.
Levinas krytykuje Husserla za to, ¿e w pewnym sensie k³adzie on znak
równoci miêdzy esse a percipi, twierdz¹c ¿e byt dla nas stanowi pewn¹ modalnoæ postrzegania14. Levinas powiada, ¿e pozytywnoæ bytu, to¿samoci,
obecnoci i reprezentacji, nie jest najwa¿niejsz¹ spraw¹ duszy15. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest transcendencja duszy, jej metafizyczne powo³anie przez Stwórcê i naznaczenie dobrem.
Levinas, zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jego filozofia, bêd¹ca metafizyk¹
dobra absolutnego, mo¿e okazaæ siê nieprzekonywuj¹ca dla tych, którzy za jedyny argument racjonalnoci przyjmuj¹ rozumowanie w kategorii to¿samoci
i dostêpnoci do bytu. Dlatego nawo³uje on do w³¹czenia w obszar filozofii
i mylenia o cz³owieku pojêcia Boga, a tak¿e intelektualnego zdziwienia
i wra¿liwoci metafizycznej. Odwo³uje siê on równie¿ do pojêcia symbolu rozumianego jako skrywanie, a nawet do religijnoci zaczynaj¹cej siê od bojani
Bo¿ej. Levinas uwa¿a, ¿e ludzkie mylenie naznaczone jest, poza progiem historycznego a posteriori, stosunkiem do Boga. Ten przedhistoryczny czas” nazywa on diachroni¹ cz³owieka. W tekcie Mylenie bytu i problem innego pisze on o dia-chronii czasu jako o bojani Bo¿ej16. W artykule tym krytykuje on
Heideggera za przedstawienie trwogi  a ta jest punktem wyjcia dla wra¿liwoci metafizycznej  jako tej, która bojañ Bo¿¹ sprowadza do strachu przed
kar¹17. W przejmuj¹cy sposób dystansuje siê te¿ od Heideggera, uto¿samiaj¹c
siê z krytycznymi uwagami poety Mauricea Blachota. Levinas pisze: wiat
heideggerowski jest wiatem panów, którzy ju¿ porzucili kondycjê istot potrzebuj¹cych i nieszczêliwych, albo wiatem s³ug wpatrzonych w swych panów.
Dzia³anie w nim to heroizm, mieszkanie  ksi¹¿êcy pa³ac i wi¹tynia bogów,
które prêdzej podkrelaj¹ pejza¿, ni¿ s³u¿¹ za miejsce schronienia. ¯ycie mier13
14
15
16
17

Por. tam¿e, s. 39.
T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, s. 174.
Tam¿e, s. 175.
Por. tam¿e, s. 193.
Tam¿e, s. 193, przypis 8.
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telnych, których pocieszaj¹ odwiedziny i przepych bogów. ¯ycie w mozole
odziedziczonej po przodkach ziemi, której ¿aden kataklizm nigdy nie zdo³a wyrwaæ spod nóg. W³anie to ciche posiadanie, to pogañskie zakorzenienie naznacza przywo³ywanie rzeczy przez Heideggera niezale¿nie od tego, czy mówi
o mocie, o dzbanie, czy o parze butów18. Levinas uwa¿a, ¿e wyrzucenie poza
horyzont myli Boga i odwo³ywanie siê jedynie do przedmiotów jawi¹cych siê
w myli, prowadzi do reifikacji cz³owieka, sprowadza go do formy kategorialnej. Filozofia, która gubi transcendencjê cz³owieka nie s³u¿y cz³owiekowi. Dlatego Levinasowi blisko jest do Platona, kiedy ten mówi o Dobru ponad bytem19.
Blisko mu zw³aszcza do kartezjañskiej idei Nieskoñczonoci, zaszczepionej
cz³owiekowi i wykraczaj¹cej poza jego mo¿liw¹ wiedzê20. Dlatego te¿ tak opisuje paradoksalnoæ pojêcia ja: Filozofowie zawsze przypisywali owemu «ja»
dwuznaczny charakter: nie jest ono substancj¹, a jednak jest to co istniej¹cego par excellence. Definiowanie go przez duchowoæ nic nie znaczy,
o ile duchowoæ odpowiada jakim w³asnociom. Nic to nie znaczy w odniesieniu do jego sposobu istnienia, w odniesieniu do absolutu, jaki we mnie nie
wyklucza zdolnoci do totalnej odnowy. Uznaæ, ¿e ta zdolnoæ ma absolutne
istnienie, to przekszta³ciæ przynajmniej tê zdolnoæ w substancjê21.
Ludzka podmiotowoæ jest  powiada Levinas  nieprzeniknionoci¹ ludzkiego bytu, matni¹, faktycznoci¹ bycia do bólu. Stwierdzenia te pokazuj¹, ¿e
Levinas zdaje sobie niezwykle mocno sprawê, ¿e podstawa tego, co osobowe
w cz³owieku, jest rzeczywistoci¹ nieprzeniknion¹ dla wiat³a umys³u. W duchu Kanta mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwotne ja  ja-soboæ  ukrywa siê w sferze tego, co ponad-esencjalne. Ukrywa siê z zupe³nie z innych powodów ni¿
sfera noumenalna u Kanta. U Kanta istota cz³owieka jest bytem samym w sobie niedostêpnym dla ludzkiego poznania, natomiast u Levinasa to, co najg³êbsze w cz³owieku, nie przynale¿y do sfery noumenów i istot rzeczy, lecz jest
ponad-istotowym zagêszczeniem bycia.
Koció³ katolicki naucza, ¿e ludzka dusza stwarzana jest bezporednio przez
samego Boga, i ¿e tak jak ca³y wiat stwarzana jest ex nihilo, czyli z niczego.
Przekonanie Leibniza, ¿e ludzkie ja  dusza jest sobie wrodzona, wydaje siê
brzmieæ bardzo przekonywaj¹co dla uszu chrzecijañskiego teologa lub filozofa.
Istota ludzka ca³kowicie pochodzi od Boga, który nie stwarza cz³owieka na zasadzie wy³aniania go z jakiej uprzedniej substancji. Filozofia chrzecijañska i doktryna Kocio³a odrzuca istnienie pramaterii istniej¹cej niezale¿nie od Boga.
18
19
20
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Dla Levinasa bosoæ  ludzka dusza, czyli podmiotowoæ cz³owieka, jest
dana od razu, natomiast wiadomoæ pojawia siê sukcesywnie. Dojrzewa
w cz³owieku wraz z jego cia³em. Levinas k³adzie z reszt¹ akcent nie na wiadomoæ i samowiadomoæ, ale na otwieranie siê cz³owieka na Innego, czyli
na bliniego. Duchowa dojrza³oæ pojawia siê wraz z porzucaniem siebie i byciem dla siebie. Dla Levinasa prawdziwie byæ dla siebie dokonuje siê poprzez
bycie dla drugiego, a nawet za drugiego. Levinas nazywa to substytucj¹ i widzi w niej ród³o de-substancjalizacji podmiotu, co równoznaczne jest z otwarciem ludzkiej monady.
Levinas opisuje podmiot jako ogo³ocony i obna¿ony, jako kogo wypêdzonego poza bycie, podatnego na zranienie, wra¿liwego, kogo anonimowe
bycie nie jest w stanie sobie przyw³aszczyæ, poniewa¿ jest on kim wybranym
przez Stwórcê i naznaczonym osobowym dobrem22. Podmiot nie jest substancj¹ w sensie arystotelesowskim, lecz podmiotowoci¹ naznaczon¹ metafizyczn¹ bezinteresownoci¹ i niewinnoci¹ przechodz¹c¹ w trakcie wiadomego ¿ycia cz³owieka w wiadome dla innego23. Podmiotowoæ ludzka jest diachroni¹
cierpliwoci i otwarcia, które wci¹¿ siê otwiera24. Aby widzieæ w rozwijaj¹cym
siê ludzkim ¿yciu ludzkie istnienie i podmiotowoæ trzeba przyj¹æ to, co dane
i czego nie da siê zredukowaæ do naszej wiadomoci. Levinas powiada, ¿e
blini nie jest dany w jakiej widzialnej formie, jego cielesnoæ nie musi byæ
rozczulaj¹cym obrazem, plastycznoci¹. Stwierdzenie to mo¿e byæ irytuj¹ce dla
tych wszystkich, którzy szukaj¹ oznak cz³owieczeñstwa w ekspresji ludzkiej
cielesnoci. Levinas powiada tymczasem, ¿e oznak¹ cz³owieka jest  jak to
ujmuje  diachronia, czyli zastane metafizyczne datum apeluj¹ce do sumienia.
W tym kontekcie rozwa¿añ nad Levinasem mo¿na powiedzieæ, ¿e poczête
dziecko jest blinim, pierwszym przyby³ym  premier venu25. W duchu filozofii Levinasa mo¿na powiedzieæ, ¿e dziecko-blini jest jakby monad¹, w której mi³oæ rodziców i moralna wra¿liwoæ pozosta³ych ludzi przebija drzwi
i okna. Dziecko jest pierwszym przyby³ym, podmiotowoci¹, która nawiedza
w³asnych rodziców. Levinas nazywa rozpoznanie bliniego nawiedzeniem.
Chce on przez to powiedzieæ, ¿e drugiego cz³owieka rozpoznajemy jako brata
lub bliniego na podstawie relacji nawiedzenia, która ma charakter nieintencjonalny. Braterstwo ludzi nie rodzi siê w przestrzeni tematyzuj¹cej wiadomoci, lecz jest metafizyczn¹ dan¹ i punktem wyjcia dla ludzkiej wiadomoci
moralnej i poznawczej. Levinas pisze tak: Nawiedzenie jest jakby relacj¹ miê22
23
24
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dzy monadami poprzedzaj¹c¹ przebicie w nich drzwi i okien  relacj¹ wbrew
intencjonalnoci, bêd¹cej modalnoci¹ nawiedzenia, a nie zwieñczeniem tej
relacji. Wyra¿anie przez ka¿d¹ monadê wszystkich pozosta³ych monad odsy³a
do substytucji, w której zostaje rozwi¹zana to¿samoæ podmiotu. Ja nawiedzone przez wszystkich innych, podtrzymuj¹ce wszystkich innych, jest odwróceniem
intencjonalnej ekstazy26.
Monada nie jest tylko jedynym pojêciem zapo¿yczonym od Leibniza, które s³u¿y Levinasowi do wyra¿enia w³asnego rozumienia ludzkiej podmiotowoci. Innym takim pojêciem jest termin conatus, który w jêzyku Leibniza oznacza rodzaj entelechii, czyli potencjalnoæ dzia³ania, która nie wymaga dla swego uaktywnienia bodca zewnêtrznego, albo jeszcze inaczej, pozytywn¹
tendencjê do dzia³ania, która nieuchronnie siê realizuje, jeli nic jej nie przeszkadza27. Levinas modyfikuje to pojêcie i nadaje mu inny sens. Przez conatus
essendi rozumie on wysi³ek polegaj¹cy na znoszeniu (un subir), na byciu biernym w formule to siê wydarza, czyli na przyk³ad w cierpliwoci starzenia siê.
Conatus jest to egzystencjalne trwanie w ogo³oceniu i obna¿eniu.
Choæ Levinas nie zajmowa³ siê problemem nienarodzonych dzieci, to wydaje siê, ¿e termin conatus mo¿e byæ zastosowany równie¿ do egzystencjalnej
sytuacji dziecka nienarodzonego. Bowiem tak¿e na tym etapie istnienia cz³owieka znajduje specyficzny wyraz metafizyczna treæ cz³owieczeñstwa powo³anego i wezwanego przez Stwórcê do istnienia dla innych. Jej wyrazem jest
kruchoæ, niewinnoæ. Kruchoæ i niewinnoæ oznaczaj¹ bezbronnoæ, wystawienie na cios i trwanie w ogo³oceniu. U¿ywaj¹c jêzyka Levinasa mo¿na powiedzieæ, ¿e bezbronnoæ bêd¹ca metafizyczn¹ mow¹ poczêtego dziecka, jest
preludium, czyli zapowiedzi¹ otwarcia siê na innego w najtajniejszych zakamarkach siebie, bez mo¿liwoci uchylenia siê28. W innym miejscu Levinas rozumie przez conatus s³abniêcie i obumieranie, które paradoksalnie jest nadmiarem bycia i dojrzewaniem w wiêtoci29. Z chrzecijañskiego punktu widzenia
formu³a ta jest zbie¿na z ewangelicznym przekonaniem, ¿e czyni¹c z siebie dar
stokroæ tyle otrzymujemy. Z pewnoci¹ Levinas mówi¹c o nadmiarze bycia
w obumieraniu zainspirowany by³ Gabrielem Marcelem i jego s³ynnym powiedzeniem, ¿e trzeba bardziej byæ ni¿ mieæ.
W innym za miejscu Levinas u¿ywa okrelenia niezwykle g³êboko przemawiaj¹cego do wyobrani, pisz¹c, ¿e ludzka skóra i zewnêtrznoæ cia³a cz³owieka nie jest warstw¹ ochronn¹ organizmu, zwyk³¹ powierzchni¹ bytu, lecz
niemal przeroczyst¹ przerw¹ miêdzy tym, co widzialne, i tym, co niewidzialne,
27
28
29
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która pozwala jeszcze wyraziæ niewidzialne przez widzialne30. To ostatnie zdanie wskazuje, ¿e Levinas zdaje sobie sprawê, ¿e otwieranie siê na bliniego 
a tak nale¿y równie¿ nazwaæ stosunek do nienarodzonego jeszcze dziecka  jest
trudem odzyskiwania i docierania do diachronii cz³owieczeñstwa. Dla Levinasa trud ten polega na przezwyciê¿aniu egoizmu nieczystego ja. Zewnêtrzna
strona cz³owieka strony pulsuje bowiem sensem, z drugiej strony jest dwuznacznoci¹, która nie musi obroniæ siê przed przedmiotowym i reifikuj¹cym
spojrzeniem. Zewnêtrznoæ cz³owieka wskazuje na jego podmiotowoæ, ale za
pomoc¹ ubogich rodków. Levinas pisze, ¿e zewnêtrzna strona cz³owieka jest
bied¹ ukazuj¹c¹ siê w tym, co bezkszta³tne31. Ludzka podmiotowoæ trwa na
ka¿dym etapie czasowego istnienia ludzkiego bytu, poniewa¿ nie jest ona synchroni¹ biologicznego rozwoju cz³owieka, lecz diachroni¹. Oznacza to, ¿e pojawienie siê cz³owieka na wiecie to¿same jest z bezporednim stworzeniem
cz³owieka. Cz³owiek od razu dany jest wraz ze swoj¹ podmiotowoci¹. Podmiotowoæ nie jest czym sukcesywnym i zsynchronizowanym z biologicznym
zegarem, lecz w³anie diachroni¹. Genealogia osoby jest przed-historyczna.

II. Soboæ poczêtego dziecka
W nauczaniu Kocio³a katolickiego ju¿ zygota posiada status podmiotu ludzkiego, zatem tym bardziej p³ód nie jest przedmiotem i nie mo¿e byæ jako przedmiot traktowany. Czy Levinas nie powiada czego podobnego? Przecie¿ soboæ
jest obiektywn¹ podmiotowoci¹, za ja subiektywnym warunkiem w³asnej to¿samoci. Czy filozofia Levinasa nie jest tu zbie¿na z przekonaniami Kocio³a
katolickiego? Wydaje siê, ¿e tak, lecz aby powiedzieæ to tak z wiêksz¹ pewnoci¹, potrzeba dog³êbnych studiów porównuj¹cych filozoficzne tezy Levinasa
z racjonalnymi argumentami Magisterium Kocio³a Katolickiego.
Zgodnie z myl¹ Levinasa soboæ poczêtego istnienia ludzkiego naznaczona by³aby zwijaniem siê w sobie, które pozbawione jest nawet przywileju
bycia aktem zwijania siê. Levinas nie wypowiada siê na temat ludzkiego zarodka. Ale jego formu³a mówienia o cz³owieku jest bardzo szeroka, i z pewnoci¹ równie¿ wpisuje siê w ni¹ filozoficzna i bioetyczna refleksja o pocz¹tkach
ludzkiego ¿ycia. Levinas mówi o pierwocinach i fundamentach istnienia cz³owieka.
Si³¹ rzeczy nale¿y poszukiwaæ powi¹zañ miêdzy pojêciem istnienia i ¿ycia. Istnienie jest rzeczywistoci¹ g³êbsz¹ i ponad-kategorialn¹, ¿ycie biologicz30
31
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ne za jest fenomenem cudu istnienia cz³owieka. Ludzkie ja, bêd¹ce ja w sobie
 konkretna ludzka soboæ, jest czym radykalnie bezbronnym i zagro¿onym
nieistnieniem, jest metafizyczn¹ biernoci¹. Przejmuj¹ce okrelenie metafizycznego stanu ludzkiego ja-soboci jako zwijania siê pozbawionego przywileju
bycia aktem zwijania siê próbuje unaoczniæ sam rdzeñ bycia i stawania siê
ludzkiej podmiotowoci. Okrelenie zwijanie siê odniesione do ludzkiego istnienia, przede wszystkim wskazuje na biernoæ bycia soboci. Fenomenem
i znakiem tej biernoci mo¿e byæ kruchoæ budz¹cego siê nowego ¿ycia, dziecka w ³onie kobiety. W sferze zjawiskowej, poczêta ludzka istota ukazuje siê
w bezbronna i nieporadna fizycznie i psychicznie. W pocz¹tkowym stadium ¿ycia wykazuje siê ona ca³kowit¹ biernoci¹ wiadomoci.
Na gruncie filozofii Levinasa nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e kilkukomórkowa zygota pozbawiona jest wszelkiej podmiotowoci, poniewa¿ posiada
ona w sobie samej punkt wyjcia dla ludzkiej wiadomoci. Albo jeszcze inaczej. Ona sama jest tym punktem. Obdarzony ¿yciem cz³owiek jest to¿samym
ze sob¹ i wyodrêbnionym od anonimowoci podmiotem w tohu wabohu czystego istnienia. Ten metafizyczny punkt wyjcia, jakim jest cz³owiek sam dla
siebie, nie oznacza teoretycznej mo¿liwoci stania siê cz³owiekiem. Stanowi on
realn¹, lecz jeszcze zbit¹ w sobie podmiotowoæ i jednoczenie miejsce
dojcia do samego siebie. Dla Levinasa cz³owiek w swojej genezie sprowadza
siê do siebie, do w³asnej duszy, do pierwotnego ja. To specyficznie pierwotne
ja decyduje  jego zdaniem  o ludzkim nie-uwarunkowaniu. Tymczasem biomedycyna czêsto redukuje cz³owieka do zwierzêcia: filogenetycznie, morfogenetycznie, genetycznie. Niekiedy nawet sprowadza do rzeczy, do struktur bia³kowych i do przypadku w ³añcuchu ewolucji. Cz³owiek od momentu poczêcia
jest podmiotem, poniewa¿ istnieje jako podmiot, nawet wtedy, gdy nie posiada
jeszcze ¿adnej formy, nawet ontologicznej. Cz³owiek jest podmiotem ludzkim
na mocy soboci  w³asnego ja, które jest czym nieredukowalnym. U¿ywaj¹c
okreleñ Levinasa mo¿na powiedzieæ, ¿e zarodek ludzki jest podmiotem niejako wciniêtym w materiê cia³a.
Filozofia Levinasa pozwala mówiæ o ludzkiej podmiotowoci od momentu
zaistnienia ludzkiego bytu. Bosoæ-ja nie jest jednak substancj¹, lecz bezbronnym, wystawionym na ugodzenie podmiotem. Levinas mówi o biernoci ludzkiej podmiotowoci, nazywa j¹ bezbronnoci¹ i podatnoci¹ na zranienie. Powiada on, ¿e tego rodzaju podmiotowa biernoæ jest bardziej bierna ni¿ najwiêksza biernoæ znana ze wiata materii. Myl Levinasa staje siê bardziej
jasna i donios³a jeli zestawi siê ten jego pogl¹d z pogl¹dami Arystotelesa na
temat biernoci. Wydawa³oby siê, ¿e Arystoteles powiedzia³ prawie wszystko
na temat biernoci substancji w swojej metafizycznej koncepcji aktu i mo¿noci. Levinas powiada, ¿e zrozumieæ biernoæ mo¿na wtedy, gdy zrozumiemy
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czym jest biernoæ w sensie podmiotowym. Mówi on równie¿ o biernoci ludzkiego bytu, ale nie w perspektywie teorii Arystotelesa, lecz w horyzoncie ród³owej odpowiedzialnoci za cz³owieka. Dlatego tworzy on nowy s³ownik pojêæ filozoficznych o cz³owieku. Je¿eli Arystoteles w genialny sposób opowiada o rzeczywistoci ludzkiej, u¿ywaj¹c szerokich kategorii, zdolnych obj¹æ
zarówno wiat materialny jak i duchowy, Levinas rezygnuje z uniwersalnoci
jêzyka na rzecz kategorii zaczerpniêtych z dowiadczenia wewnêtrznego. S¹
one mniej pojemne i naznaczone subiektywnoci¹ twórcy, lecz wedle Levinasa
s¹ bardziej adekwatne wzglêdem cz³owieka.
Dla Arystotelesa biernoæ ka¿dej substancji, nawet ludzkiej substancji, jest
potencjalnoci¹ biern¹ lub czynn¹. Potencjalnoæ bierna jest jeszcze mniej okrelona ni¿ potencjalnoæ czynna, która zawiera w sobie zal¹¿ki i dynamikê rozwoju. Arystoteles nazywa tak¹ dynamiczn¹ i uaktualniaj¹c¹ siê potencjalnoæ
entelechi¹. Potencjalnoæ bierna jest za pozbawion¹ wszelkiej istoty i dynamiki materi¹. Nota bene dla wspó³czesnych ludzi wychowanych w duchu nauk
empirycznych i matematycznych jêzyk Arystotelesa mo¿e wydawaæ siê bardziej naukowy i obiektywny. Rzeczowoæ i uniwersalnoæ jêzyka Arystotelesa
ma swoje minusy. Jak bowiem w przekonywuj¹cy sposób mówiæ w kategoriach
czysto przedmiotowych, na przyk³ad o substancji ludzkiego zarodka? Jest to
mo¿liwe, a nawet do jakiego stopnia wskazane i konieczne, ale czy jêzyk ten
nie natrafia na powa¿ne trudnoci w opisie ludzkiej rzeczywistoci? Czy taki
jêzyk nie razi i nie prowokuje przewiadczenia, ¿e mówimy o rzeczy? Levinas
idzie w³asn¹ drog¹, przekonany  jak zreszt¹ wielu dwudziestowiecznych filozofów, zw³aszcza z krêgu fenomenologii  ¿e filozofia powinna szukaæ nowego jêzyka zdolnego opisaæ metafizyczny wymiar cz³owieka.
Propozycja Levinasa do pewnego stopnia jest kontrowersyjna, gdy¿ mo¿na jej zarzuciæ psychologizowanie filozofii. Analogiczne zarzuty mo¿na mieæ
jednak równie¿ wzglêdem Arystotelesa i Tomasza z Akwinu mówi¹c, ¿e ich
metafizyka jest naznaczona ówczesn¹ fizyk¹ i kosmologi¹. Nie bêdê analizowa³ tych kontrowersyjnych opinii, dodam jednak, ¿e zarówno dla Arystotelesa
jak i Levinasa metafizyka kryje siê za rzeczywistoci¹ fizyczn¹ i ludzk¹. Levinas w odró¿nieniu od Arystotelesa opisuje rzeczywistoæ metafizyczn¹ przede
wszystkim od strony dowiadczenia wewnêtrznego, zw³aszcza od strony odpowiedzialnoci cz³owieka jeden za drugiego.
We wspó³czesnej filozofii, medycynie i bioetyce istotnym problem antropologicznym jest status osobowy embrionu, a nawet ludzkiego zarodka. Medycyna opisuje dok³adnie rozwój embrionu i p³odu, psychologia wzbogaca ten
opis o dane psychologiczne z okresu ¿ycia p³odowego, filozofia za próbuje
ustaliæ osobow¹ i ludzk¹ to¿samoæ zygoty i p³odu. W zale¿noci od typu filo-
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zofii zarodkowi przypisuje siê inny status. Dla post-kantystów osob¹ jest siê
wtedy, gdy cz³owiek zdolny jest przyj¹æ za swoje podstawowe normy personalistyczne lub kiedy jego zjawiskowa obecnoæ naznaczona jest wartoci¹
nadan¹ mu przez ojca i matkê. Dla utylitarystów pytanie o status osobowy zarodka jest bezzasadne, bo oznacza pytanie o status metafizyczny, za metafizyka jest dla nich czym w rodzaju bajki dla ludzi zapatrzonych i refleksyjnych.
Dla utylitarystów licz¹ siê przede wszystkim rozwi¹zania praktyczne 
i weryfikowalne praktycznie. Dlatego rezygnuj¹ oni z etyki normatywnej opartej na metafizyce i prawdzie teoretycznej na rzecz etyki negocjacyjnej, dla której naczeln¹ norm¹ jest mo¿liwoæ jej zastosowania i wynegocjowania. Utylitaryci jednak nie rezygnuj¹ tym samym z odpowiedzi na pytania metafizyczne, lecz odpowiadaj¹ na nie z perspektywy praktycznoci. I tak, na przyk³ad,
powiadaj¹, ¿e cz³owiek jest osob¹ od czternastego dnia od momentu zap³odnienia, poniewa¿ pojawia siê wtedy pierwotny zarys systemu nerwowego, lub
 mówi¹c bardziej abstrakcyjnie  od momentu jakoci ¿ycia przewy¿szaj¹cej
jakoæ ¿ycia zwierzêcia. Dla post-kantystów opieranie siê na ustaleniach metafizycznych w problematyce bioetycznej równie¿ jest niewskazane, poniewa¿
metafizyki nie mo¿na uprawiaæ po Kancie. Jednak sam Kant jak i wielu jego
uczniów nie zrezygnowa³o bynajmniej z postulowania istnienia wiata duchowego. Jak wiadomo, Kant uwa¿a³ postulat istnienia ludzkiej duszy i Boga za
konieczny dla zachowania i moralnego status quo cz³owieka. Utylitaryzm ma
z regu³y mniej respektu dla tajemnicy cz³owieka, moralnoci, religii i ludzkiego cia³a. Pod pewnym wzglêdem jest on wynegocjowanym egoizmem jednostki lub spo³ecznoci.
Refleksja etyczna opieraj¹ca siê na metafizyce Arystotelesa próbuje argumentowaæ, ¿e status osoby posiada cz³owiek od momentu poczêcia. Mówi¹c
najbardziej zwiêle i ogólnie, osoba jest tam, gdzie jest istota ludzka, za istota
ludzka jest tam, gdzie jest ludzki organizm, choæby w postaci zygoty. Filozofia
Levinasa  jeli nie bêdziemy u¿ywali jej przede wszystkim do polemizowania
z Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu  mo¿e byæ istotnym g³osem we wspó³czesnej bioetycznej debacie na temat cz³owieka. Wspiera ona, po pierwsze,
nurt metafizycznego mylenia o cz³owieku. Po drugie, wzbogaca filozoficzny
dyskurs o cz³owieku. Po trzecie, odwo³uje siê do dowiadczenia osobowego,
zw³aszcza dowiadczenia odpowiedzialnoci. Tymczasem wspó³czesne zreifikowane podejcie do cz³owieka nie pozwala widzieæ w jego ¿yciu sensu ofiary. Skutkiem tego cz³owiek staje siê ofiar¹ braku sensu. Dzisiejsza cywilizacja
nadzwyczaj mocno gardzi cierpieniem i niejednokrotnie nakazuje deptaæ w³asny krzy¿.
Wróæmy teraz do pojêcia ludzkiej podmiotowoci i spróbujmy ukazaæ jego
znaczenie dla dyskursu bioetycznego. Soboæ-podmiotowoæ wskazuje na ist-
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nienie istoty ludzkiej ju¿ wtedy, gdy nie jest jeszcze ona wiadoma siebie: soboæ nie jest wiadomoci¹, lecz jedynie miejscem, w którym znajduje siê
punkt wyjcia dla cogitatio, dla mylenia. Podmiotowoæ jest jednoczenie
duchowa i cielesna. Dlatego Levinas powiada, ¿e jest to miejsce i jednoczenie
bez-miejsce, z którego bierze pocz¹tek ludzka wiadomoæ i wra¿liwoæ etyczna. Okreliæ ludzk¹ podmiotowoæ mianem istoty ludzkiej by³oby  w przypadku filozofii Levinasa pewnym nadu¿yciem, poniewa¿ cz³owiek wedle niego, nie tyle jest istot¹, co bardziej  mówi¹c jêzykiem Heideggera  bytem,
który siê stoczy, ludzkim istnieniem. Levinas powiada, ¿e ludzka podmiotowoæ-soboæ znajduje siê ponad istot¹, ponad rzeczywistoci¹ esencjaln¹, tzn.
¿e nie mo¿na przyporz¹dkowaæ jej do ¿adnej idei. Jest to rzeczywistoæ transcendentna, duchowa, naznaczona metafizyk¹ Dobra przez du¿e D.
Podmiotowoæ-soboæ jest miejscem spotkania siê ludzkiego ducha z cia³em.
Levinas mówi o cielesnej soboci-ja. Oznacza to, ¿e inaczej ni¿ Kartezjusz, uwa¿a on, i¿ podmiotowoæ cz³owieka nierozerwalnie zwi¹zana jest z cia³em.
W odró¿nieniu za od Lockea twierdzi ponadto, ¿e ludzka podmiotowoæ nie
uto¿samia siê ze wiadomoci¹ empiryczn¹, lecz ¿e jest wynikiem spotkania
ludzkiego ducha z cia³em. Cz³owiek jest duchowy i cielesny zarazem.

III. Krytyka pojêcia substancji
Levinas zarzuca filozofii zachodniej abstrahowanie od idei stworzenia oraz
reifikacjê tego, co w cz³owieku znajduje siê poza aktywnoci¹ i biernoci¹. Ma
na myli podmiotowoæ rozumian¹ nie jako substancja, lecz jako stworzone ja.
W filozofii Zachodu pojêcie substancji rozumiano czêsto na wzór materii lub
te¿ jako abstrakt rzeczy. Levinas idzie inn¹ drog¹, nawi¹zuje do Leibniza i do
Kartezjusza. Podobnie jak Leibniz uwa¿a, ¿e substancjê nale¿y rozumieæ na
wzór ludzkiego ja-soboci. To ludzka soboæ zastêpuje pojêcie indywidualnej
substancji natury racjonalnej. Uwa¿a, ¿e nie mo¿na opisywaæ osoby w perspektywie zdematerializowanej procesem abstrakcyjnym rzeczy fizycznej. Levinas
twierdzi, ¿e cz³owiek jest indywidualnym i odrêbnym istnieniem i z gruntu
podmiotowoci¹.
Levinas nie wypowiada siê na temat ogó³u istniej¹cych substancji, lecz na
temat cz³owieka, widz¹c w nim ja-soboæ. Wydaje siê, ¿e podobnie jak Leibniz uwa¿a on, i¿ soboæ jest podmiotem sama z siebie. Nie jest te¿ uaktywniana z zewn¹trz, lecz od wewn¹trz, moc¹ wybrania przez Dobro, moc¹ naznaczenia i powo³ania przez Stwórcê. To przekonanie Levinasa uwidacznia siê w dyskusji z Heideggerem, dla którego Dasein jest bytem relacyjnym i w swojej
istocie uwarunkowanym czasowo. Monady Leibniza s¹ entelechiami, punkta-
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mi metafizycznymi i rzeczywistymi istotami. Levinas wykazuje siê znacznie
wiêksz¹ ostro¿noci¹ ni¿ Leibniz, i bardziej mówi jak¹ podmiotowoci¹ cz³owiek nie jest, ni¿ jak¹ jest. Soboæ nie jest dla niego arystotelesowsk¹ entelechi¹, to znaczy nie jest potencjalnoci¹ istoty. Podmiotowoæ cz³owieka nie jest
istot¹, nie jest zdefiniowan¹ i rozwijaj¹c¹ siê substancj¹, lecz tym, co istnieje
ponad istot¹, i co posiada w³asn¹ ludzk¹ to¿samoæ, lecz jednoczenie nie jest
definiowalne. Soboæ cz³owieka nie stanowi zatem rozwijaj¹cej siê substancji,
lecz jest podmiotem, ja – naznaczonym Dobrem. Jest podmiotowoci¹, która
wydobywa siê z tego, co anonimowe i pozbawione wewnêtrznoci, z istnienia
nienaznaczonego od wewn¹trz sensem i dobrem.
Kartezjusz twierdzi³, ¿e ja jest res cogitans, tzn. ¿e jest rzecz¹ myl¹c¹,
realnoci¹ myl¹c¹, ¿e jest duchow¹ substancj¹ istniej¹c¹ poza przestrzeni¹
i czasem. Zatem, ja nie jest dla niego jedynie strumieniem wiadomoci. Nie
jest te¿ bytem bez reszty zatracaj¹cym siê w relacjach. Nie jest niepewn¹ siebie subiektywnoci¹, lecz obiektywn¹ rzeczywistoci¹. Obiektywn¹, bo dowiadczan¹ ród³owo. Konieczn¹ z punktu widzenia myli. Obiektywnym
wiêc jestem. Obiektywnoci¹ widzian¹ w sposób jasny i wyrany w obiektywie intelektualnej apercepcji, czyli samowiadomoci. Levinas okrela soboæ-ja nie tyle jako istotê, co jako podmiotowoæ powo³an¹ do istnienia ponad czasem, stworzon¹ przez Boga i wy³aniaj¹c¹ siê z anonimowego bytu.
Zwrócenie uwagi na przedzieranie siê istniej¹cego podmiotu przez anonimowe
bycie jest oryginaln¹ myl¹ Levinasa. Levinas opisuje napór czystego bycia na
stworzony przez Stwórcê podmiot. Przebijanie siê ludzkiego istnienia w kierunku wyznaczonym przez to, co jest diachroni¹ w cz³owieku, dokonuje siê
w z trudem i w bólu.
Na marginesie. Byæ mo¿e nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e reifikacja cz³owieka
ze strony innego cz³owieka, której ofiar¹ czêsto staje siê on na ka¿dym etapie
swojego istnienia, jest z³owieszcz¹ prognoz¹ powrotu do wszechobecnego
i przenikliwego rodowiska pierwotnej nicoci. Reifikacja  z definicji redukuj¹ca istnienie cz³owieka do istnienia rzeczy  uzmys³awia tym, którzy odczuwaj¹ wobec niej sprzeciw, czym jest nicoæ. Nicoæ przecie¿ nie posiada
¿adnej postaci, nie mo¿e byæ ani unaoczniona, ani uzmys³owiona.
Ucieleniona niewinnoæ  nikt tak nie definiowa³ podmiotowoci cz³owieka. Tymczasem Levinas to czyni. Dla niego niewinnoæ jest pojêciem bardziej pierwotnym ni¿ pojêcie biernoci.
Rozwa¿ania Levinasa na temat ludzkiej podmiotowoci trochê przypominaj¹ analizy sumienia dokonane przez Johna Henry Newmana. Odrzucenie za
przez niego arystotelowskiego pojêcia substancji w stosunku do ludzkiej osoby, przypomina poszukiwania Leibniza, który w substancji widzia³ duchow¹
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monadê, a ludzk¹ duszê definiowa³ jako najdoskonalsz¹ duchow¹ substancjê.
Wedle Leibniza substancji materialnych nie ma, za przeciwieñstwo ducha
i materii mo¿na sprowadziæ do jednoci. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w takim ujêciu, jakie zaprezentowa³ Leibniz, nawet ludzki duch zamkniêty jest
w immanencji monady. Levinas czasami u¿ywa pojêcia monady, ale modyfikuje jej znaczenie i otwiera j¹ na transcendencjê. Dla Levinasa genealogia cz³owieka jest ponadistotowa i nie wywodzi siê z ¿adnej formy substancjalnej. Levinas wstrzymuje siê od tak szerokich analogii pomiêdzy cz³owiekiem i innymi bytami, jakich dokona³ Leibniz. Interesuje go przede wszystkim cz³owiek
jego transcendencja i wolnoæ. Wolnoæ cz³owieka ³¹czy on z biernoci¹ i nie
uwarunkowaniem soboci, z ponadczasow¹ rekurencj¹, czyli metafizycznym
wezwaniem ludzkiej osoby do odpowiedzialnoci za innego. Jak to rozumieæ?
Biernoæ w najg³êbszym wymiarze jest bezbronnoci¹ cz³owieka. To ona domaga siê odpowiedzialnoci za drugiego w ty, a tym samym domaga siê porednio odpowiedzialnoci za siebie. Wolnoæ dana jest wraz z poczuciem
odpowiedzialnoci. Byæ odpowiedzialnym oznacza posiadaæ mo¿liwoæ odpowiedzi na metafizyczny apel zawarty w ludzkiej  twarzy i we w³asnej duszy.
Twarz jest g³êbokim dowiadczeniem drugiego cz³owieka. Poczucie odpowiedzialnoci za drugiego wskazuje na rezerwy wolnoci cz³owieka i kreli horyzont metafizycznego pejza¿u ludzkiego ducha. Ludzka podmiotowoæ-soboæ
jest nieuwarunkowana w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze soboæ-ja nie ma
istoty, bo nie jest metafizyczn¹ form¹, zatem nie jest ona uwarunkowana sob¹.
Soboæ sama jest obiektywnym warunkiem, a jej warunkiem subiektywnym
jest ja, ale nie oznacza to, ¿e od wewn¹trz determinuj¹ to ja jakie treci. Jedyn¹ treci¹ ludzkiej podmiotowoci jest bezbronnoæ nawo³uj¹ca do bycia dla
drugiego i do z³o¿enia ofiary z siebie za drugiego. Soboæ nie mo¿e byæ przedmiotem ontologii, poniewa¿ nie da siê jej sprowadziæ do relacji, przyczyn
i substancji. Soboæ jest ludzk¹ dusz¹ przypisan¹ cia³u, bytem, który stajê siê
sob¹ w otwieraniu siê na innego, w desubstancjalizacji, bytem, którego nie
mo¿na zamkn¹æ w formie substancjalnej.
Po drugie, soboæ nie jest zdeterminowana czymkolwiek z zewn¹trz, poniewa¿ nie jest bytem relacyjnym, lecz czym bezwzglêdnie danym. Mimo
tego, ¿e ludzkiej podmiotowoci nie da siê zredukowaæ do elementów ontycznych, to jednak w wiecie nie ma niczego bardziej uwarunkowanego od cz³owieka. Uwarunkowania maj¹ najró¿niejszy charakter: historyczny, cielesny,
spo³eczny, kulturowy, metafizyczny. Cz³owiek tym ró¿ni siê od innych stworzeñ, ¿e jest uwarunkowany metafizycznie i jednoczenie etycznie. Dla Levinasa etycznie znaczy metafizycznie, a jeszcze lepiej powiedzieæ, ¿e metafizyka
ludzkiej osoby wyrasta z absolutnych wezwañ etycznych funduj¹cych ludzki
podmiot. Metafizyczne uwarunkowanie cz³owieka sprawia, ¿e jest on kim
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wyobcowanym w stosunku do wiata istot i tego, co jest immanencj¹ wiata.
Levinas powiada, ¿e cz³owiek w sposób najbardziej bezporedni ukazuje pod
swoim wyobcowaniem swoj¹ wiêtoæ, która pozwala okreliæ pierwiastek antropologiczny niezale¿nie od gatunku ujêtego szkie³kiem i okiem.

IV. Symbol
Symbol otrzymuje swoje okrelenie w biernoci i bezporednioci lub konkretyzacji zmys³owej. Dowiadczenie cz³owieka nie jest intuicj¹, bo ta jest
naznaczona intencjonalnoci¹ i ide¹. Dowiadczenie cz³owieka jest atematyczne, jest czyst¹ ekspresj¹, jest bierne, tzn. nie naznaczone wyobra¿eniem i ide¹
wyznaczaj¹c¹ standard mówi¹cy jaki cz³owiek ma byæ. Levinas powiada, ¿e
cia³o cz³owieka jest czystym dawaniem znaku, czyst¹ szczeroci¹, czystym
wyra¿aniem siebie. Symbol bierze moc z tego, co Levinas nazywa diachroni¹,
czyli z metafizycznej podstawy bycia, rozumianego jako bycia dla drugiego,
a nawet za drugiego. Dlatego w rozumieniu cz³owieka zmys³owoæ cia³a nie
powinna dominowaæ. Jeli cia³o cz³owieka potraktujemy jako rodzaj umownego jêzyka, który ka¿dy tworzy na swój w³asny u¿ytek, negujemy jego praznaczenie. Wedle Levinasa symbol jest form¹ wiedzy, za ekspresja cia³a jest
przedsymboliczna. Cia³o jest ostatecznoci¹ ponad myleniem i ponad konstruowanymi przez cz³owieka symbolami. Cia³o i jego ekspresja maj¹ w sobie
bezporednioæ tego, co zmys³owe i co duchowe w cz³owieku. Wszelkie rodzaje twórczego podchodzenia do obcowania z cia³em niszcz¹ bezporednioæ
i prawdê nie tylko o ciele, ale równie¿ o ludzkiej osobie. Wszelkie wiadome
motywy i intencjonalnoæ w odniesieniu do ludzkiej zmys³owoci s¹ niewystarczaj¹ce. Cia³o jest bowiem dan¹ oryginaln¹, niedostêpn¹ dla intelektu, a nawet
dla intuicji. Cia³o jest prasymbolem dostêpnym w relacji etycznej, w relacji
miêdzyosobowego daru. W przestrzeni daru bezporednio rysuje siê sens cia³a.
Na podstawie wypowiedzi Levinasa mo¿na sformu³owaæ pogl¹d, ¿e ucieleniona mi³oæ do dziecka jest bezporednioci¹ bardziej bezporedni¹ ni¿
zwyk³e, wolicjonalne chcenie dziecka. Levinasa sugeruje, ¿e dowiadczenie
bliskoci w relacji daru z siebie jest tak podstawowe, ¿e nie mo¿na mówiæ
o mi³oci na podstawie rozumowañ, chceñ i autoprojektów porz¹dkuj¹cych mój
stosunek do bliniego. Ma³¿eñska mi³oæ erotyczna, w której ³onie krystalizuje
siê rodzicielski stosunek do dziecka jest  u¿ywaj¹c zwrotów Levinasa  pierwotn¹ swobod¹ rozkoszowania siê, zanurzeniem siê w g³êbi ¿ywio³u, lubowaniem siê w sobie ¿ycia32.
32
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W tym filozoficznym kontekcie bardziej zrozumia³e mog¹ siê okazaæ zastrze¿enia Magisterium Kocio³a odnonie do sztucznej prokreacji homologicznej, czyli prokreacji wspomaganej w obrêbie ma³¿eñstwa. Dokument Donum
vitae powiada, ¿e godnoæ dziecka jest poni¿ana, gdy jest ono poczynane do
¿ycia w sposób techniczny, nawet jeli mi³oæ ma³¿eñska jest t³em i motywem
tych dzia³añ prokreacyjnych. Wedle nauczania Kocio³a, poczêcie powinno byæ
owocem mi³oci duchowej i cielesnej zarazem. Filozofia Levinasa w nieoczekiwany sposób dostarcza pojêæ i sformu³owañ, które pozwalaj¹ nawietliæ to
stanowisko Kocio³a. Zbie¿noæ nauczania katolickiego i filozofii Levinasa
dokonuje siê nie na poziomie bioetyki, bo siê on ni¹ nie zajmowa³, lecz na
poziomie metafizyki ludzkiej osoby. Levinas podobnie jak wielu filozofów
maj¹cych respekt dla jednoci duchowo cielesnej cz³owieka, dostrzega g³êbokie uwarunkowania ludzkiej intencjonalnoci i wiadomych aktów: intelektualnych, wolicjonalnych, instynktowych, emocjonalnych, erotycznych, etycznych, mi³osnych. Levinas powiada, ¿e cz³owiek jest najbardziej uwarunkowanym stworzeniem na ziemi.
Wedle Levinasa, bytuj¹c w ciele jestemy podatni na pobudzenie, poza cia³em jestemy ju¿ konstruktorami wiedzy i auto-projektów. Dla niego cia³o jest
czym pierwotnym, nie jest diachroni¹, tzn. nie mo¿e byæ przedmiotem postulatów nauki i skutkiem projektów ludzkich. Cia³o i bytowanie w ciele musi
uprzedzaæ te konstrukty ludzkiej myli. Wydaje siê, ¿e tê myl mo¿na zastosowaæ w problematyce bioetycznej dotycz¹cej pocz¹tków ludzkiego ¿ycia i na
przyk³ad powiedzieæ, ¿e etycznym wymogiem prokreacji jest ma³¿eñskie bytowanie w ciele. W ciele spotykamy siê z w³asn¹ soboci¹, z w³asnym ja i z ja
drugiego. Mówi¹c jeszcze inaczej: w ciele w pe³ni wybrzmiewa mi³oæ dar
i ofiara z siebie.
Levinas powiada, ¿e to¿samoæ cz³owieka nie zbiega siê z sam¹ sob¹33.
W problematyce sztucznej prokreacji i antykoncepcji, mo¿e oznaczaæ to, nie
co innego, jak to, ¿e to¿samoci rodzicielskiej nie buduje siê na zasadzie prostych pragnieñ i projektów rodzicielskich. A tym bardziej nie zbuduje siê jej
na fundamencie roszczeñ o potomka.
Otwartoæ na ¿ycie  postulat etyczny podkrelany przez Magisterium
Kocio³a  jest sublimacj¹ tego, co zmys³owe, a nie intencj¹, czy prostym domniemaniem. Intencja przyjêcia na wiat dziecka, wyra¿ana poza aktem seksualnym, jest jedynie nomina³em mi³oci, niestety nie jest realn¹ mi³oci¹.
Realna mi³oæ jest wcielona i wyrasta z  powtórzmy jeszcze raz okrelenia
Levinasa  z zanurzenia siê w g³êbi ¿ywio³u, wyrasta z pierwotnej swobody
rozkoszowania siê.
33
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Wed³ug Levinasa, symbolicznoæ u Husserla traktowana jest jako niewype³nione mylenie oznaczaj¹ce, przez co nale¿y rozumieæ, ¿e sama ludzka wiadomoæ konstytuuje sensy. Levinas odrzuca ten kartezjanizm. Dla niego wiadomoæ nie tylko, ¿e jest wcielona, ale ponadto cia³o jest ród³em sensów.
Realny symbol nie mo¿e byæ wyra¿ony w strukturze i systemie nadawanych
znaczeñ. Na tym polega powaga cia³a ludzkiego. Smak mi³oci cielesnej jest
sposobem, w jaki osoba ludzka zyskuje objêtoæ34. Mówienie, czyli to, co przemawia przez cielesnoæ, jest czystym dawaniem znaku, czystym stawaniem siê
znakiem. Analogii do pojêcia Mówienia trudno znaleæ w klasycznym jêzyku
filozofii i teologii, bo nie jest to ani to, co dane wiadomoci, ani to, co przez
ni¹ podjête, jest to raczej podejmowanie znaczeñ. W Humanie vitae mowa jest
o znaczeniach i oznaczaniu, czyli o pierwotnej symbolice cia³a i symbolizowaniu jej na gruncie wiadomoci. Wydaje siê, ¿e Mówienie jest i pulsuj¹cym
znaczeniem i oznaczaniem. Wydaje siê, ¿e kompleksowoæ jêzyka Levinasa
wynika z tego, ¿e ludzka podmiotowoæ jest w sobie, ale jednoczenie jest poza
sob¹. Podmiotowoæ ludzkiego ja i podmiotowoæ cia³a, w którym to ja jest
obecne, nie ods³ania siê zwyczajnie przed wiadomoci¹ i nie da siê tematyzowaæ rozumowi35.

V. Bliskoæ
Bliskoæ jest znaczeniem tego, co wra¿liwe i zmys³owe.
Idea sztucznej prokreacji poszerza horyzont sfery zjawisk w³¹czaj¹c weñ
nawet gêstoæ tego, co pierwotnie dane w cz³owieku36.
Skrajna bezporednioæ wra¿liwoci zmys³owej zostaje w procesie intelektualnym lub technicznym niejako znieczulona37.
Sztuczna prokreacja zak³ada, ¿e w miejsce obrazu bytu mo¿na postawiæ
s³owo i s³own¹ deklaracjê o mi³oci do dziecka. Taka mi³oæ rodzicielska jest
totalizuj¹cym zagarnianiem, imitacj¹ prawdziwej wielkodusznoci i bezinteresownoci wobec nowego ¿ycia. Woluntarystyczne pragnienie dziecka jest nakierowaniem na przedmiot – dziecko.
Podmiot i wiadomoæ nie s¹ pojêciami równoznacznymi. Takie ich rozumienie jest w³aciwe dla idealizmu. Levinas odrzuca ten punkt widzenia. Krytykuje on tym samym Hegla, który próbowa³ uto¿samiæ substancjê i podmiot,
34
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oraz przekszta³ciæ substancjalnoæ substancji w relacjê wiadomoci. U Hegla
wiedza nie jest dodatkiem do bycia bytu, do jego istoty, lecz postaci¹ bytu czuwaj¹c¹ nad sam¹ sob¹. Wed³ug niego, wiadomoæ dope³nia bycie bytu.
Z punktu widzenia bioetyki stwierdzenie, ¿e podmiot i wiadomoæ nie s¹
tym samym, jest bardzo wa¿ne. Wspó³czesna filozofia utylitarna naznaczona
brytyjskim empiryzmem uto¿samia podmiot ze wiadomoci¹. Inaczej mówi¹c,
filozofowie empirycy twierdz¹, ¿e je¿eli istota ludzka dotkniêta jest upoledzeniem umys³owym, to jednoczenie upoledzona jest jej podmiotowoæ. Oznacza to, ¿e jej ranga osobowa jest pomniejszona o deficyty wiadomoci. Je¿eli
dla empirystów i przedstawicieli wspó³czesnej nauki kognitywnej wiadomoæ
ca³kowicie jest epifenomenem struktur mózgowych, to dla Hegla rzecz ma siê
odwrotnie: byty materialne obdarzone wiadomoci¹ s¹ wcieleniami Ducha
Absolutnego. Dla Hegla byæ podmiotem, znaczy byæ indywidualnym przejawem Ducha. Jedyn¹ substancj¹ jest wiadomoæ.
Zdaniem Levinasa, soboæ w rozumieniu Hegla i Sartrea jest ustanowiona
na gruncie dla siebie. Jest zatem ustanowion¹ abstrakcj¹ i procesem wiadomoci siebie, idealnym biegunem uto¿samiania siê poprzez wieloæ psychicznych profili  jak powiada: zebranym kurzem na drodze Ducha. Na gruncie
filozofii Hegla nie mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e ludzka istota ju¿ w momencie
poczêcia jest jakim zal¹¿kowym ja, poniewa¿ zal¹¿kowe ja oznacza dla niego
zal¹¿kow¹ wiadomoæ, tymczasem trudno nawet przypuszczaæ, aby ludzka
zygota obdarzona by³a choæby mikro-wiadomoci¹. Dla Hegla soboæ jest
wiadomym ja, jest substancj¹ dla siebie. Inaczej rzecz wygl¹da u Levinasa.
Soboæ nie musi nawet byæ nazywana ja, poniewa¿ ja zazwyczaj rozumiane jest
jako ja psychologiczne. Tymczasem soboæ nie jest ja psychologicznym, lecz
pre-ontycznym punktem wyjcia dla ja ontycznego i psychologicznego. Stanowisko Levinasa pozwala popatrzeæ nawet na ludzk¹ zygotê jako na soboæ cz³owieka, jako na ja, czyli osobow¹ jedynoæ i osobow¹ jednoæ.
Jedynoæ jest wt³oczeniem w siebie, zgnieceniem w sobie, w skórze, która
boli38. W sobie soboæ jest jednym lub jedynym oddzielonym od bycia39. Cytaty
te przemawiaj¹ do wyobrani. Ja w dziwny sposób pojawi³o siê w anonimowym istnieniu il y a. Anonimowe istnienie jest bezkresem bez³adu i ciê¿aru
bycia, a poniewa¿ ludzkie ja, choæ stworzone, to poniek¹d wy³ania siê z tego
zagêszczonego anonimowego bycia, anonimowe zagêszczenie jest w nim, dlatego samo w sobie jest st³oczone zgniecione sob¹. Do pewnego stopnia soboæ
jedynoæ mo¿na porównaæ do arystotelesowskiej entelechii. Ona te¿ jest skom38
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presowanym indywidualnym istnieniem, które nie tyle prze ku naturalnej pe³ni
si³¹ wewnêtrznej dynamiki, co raczej  bêd¹c od samego pocz¹tku podmiotem
 wyrywa siê, a¿eby istnieæ ponad wszelk¹ metafizyczn¹ form¹. Filozofia Levinasa nie tylko ró¿ni siê merytorycznie od arystotelizmu, ale równie¿ w warstwie jêzykowej, w sposobie artykulacji problemów metafizycznych. Powy¿szy cytat przedstawia ludzkie ja-soboæ jako jedynoæ wt³oczon¹ w skórê, która boli. Sformu³owanie to mówi co, czego brak w jêzyku Arystotelesa.
U Arystotelesa istnieje niedobór osobowej i egzystencjalnej perspektywy
w rozpatrywaniu zagadnieñ metafizycznych. Levinas mówi za o bólu, o skórze, o cz³owieku  na ka¿dym poziomie dyskursu metafizycznego.
Soboæ jest jedn¹ z nazw ipseitas. Za: bezzasadna ipseitas wyra¿a siê
w kategoriach takich jak ja [moi, je], soboæ oraz  co staraj¹ siê ukazaæ niniejsze rozwa¿ania  takich jak dusza, zmys³owoæ, podatnoæ na zranienie,
macierzyñstwo i materialnoæ, które opisuj¹ odpowiedzialnoæ za innych. […]
Powrót do siebie wiadomoci  ród³owa prawda bycia  wiadomoæ  mo¿e
spe³niæ siê dlatego, ¿e wydarzy³a siê ju¿ ipseitas. Inwersja w procesie istoty,
wycofanie siê z gry prowadzonej przez bycie w wiadomoci, to znaczy w³anie
wycofanie siê w siebie, które jest wygnaniem w siebie i które bêd¹c nie-uwarunkowane, nie opiera siê na niczym innym. […] Ipseitas jest nie tyle abstrakcyjnym punktem, centrum rotacji, które mo¿na zidentyfikowaæ pos³uguj¹c siê
trajektori¹ zakrelon¹ przez ruch wiadomoci, ale punktem identyfikowanym
tylko z zewn¹trz, który jako starszy od czasu wiadomoci, nie mo¿e uto¿samiaæ siê z teraniejszoci¹ ani «odmieniaæ» swoje to¿samoci40.
Dla Husserla soboæ wycofywa³a siê z siebie, by siê rozluniæ i by potem
znów siê zacieniæ, a tym samym rozwietliæ tak jak wiadomoæ, rozrywaj¹c
siebie i odnajduj¹c w czasowej grze retencji i protencji41. Zdaniem Levinasa,
Hegel i Heidegger odrzucaj¹ ideê podmiotowoci nieredukowalnej do istoty
i, wychodz¹c poza ideê przedmiotu nieod³¹cznego od podmiotu, sprowadzaj¹
ich korelacjê oraz mo¿liwy dziêki niej pierwiastek antropologiczny do modalnoci bycia. We wprowadzeniu do «Fenomenologii Ducha», uznaj¹c za «czyste
za³o¿enie» tezê g³osz¹c¹, ¿e wiedza jest narzêdziem, które s³u¿yæ ma przenikniêciu Absolutu (metafora technologiczna), lub rodowiskiem, przez które wiat³o prawdy przenika podmiot poznania (metafora dioptyczna), Hegel podwa¿a
istnienie radykalnego zerwania miêdzy podmiotowoci¹ i tym co poznawalne42.
W filozofii Heideggera, podmiotowoæ, wiadomoæ i ja zak³adaj¹ Dasein, które przynale¿y do istoty jako modalnoæ, dziêki której ta istota siê ukazuje, uka40
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zywanie siê istoty jest za tym, co w istocie istotne; dowiadczenie i podmiot
dowiadczaj¹cy stanowi¹ sposób, w jaki w okrelonej «epoce» istoty istota spe³nia siê, to znaczy siê ukazuje. Wszelkie przekroczenie, podobnie jak wszelkie
przewartociowanie bycia w podmiocie, wci¹¿ jeszcze nale¿a³oby do istoty bycia43. Powy¿szy cytat pokazuje, jak wa¿nym zagadnieniem w dyskursie o cz³owieku jest dla Levinasa problem transcendencji cz³owieka. Cz³owiek nie jest
jedn¹ z poród wielu stworzeñ zamkniêtych w formie w³asnego bytu: w naturze, w istocie. Cz³owiek nie jest do koñca sformu³owany przez istotê bycia
cz³owiekiem. Zgodnie z duchem filozofii Levinasa mo¿na powiedzieæ, ¿e
otwarcie na to, co inne, i przedzieranie siê przez w³asne ja, stanowi o cz³owieku jako o osobie. Inaczej mówi¹c, punkt konstrukcyjny cz³owieka le¿y poza
jego soboci¹, poza ja, i  co zabrzmi prowokuj¹co  w pewnym stopniu poza
jego dusz¹. Paradoksalnie i niezgodnie z regu³ami filozoficznego jêzyka Levinasa istot¹ cz³owieka jest nieposiadanie istoty rozumianej jako determinuj¹ca
formu³a bycia. Jeli chcielibymy uszanowaæ jêzyk Levinasa, to lepiej by³oby
powiedzieæ, ¿e wielkoæ, nieprzeciêtnoæ i duchowoæ cz³owieka wynikaj¹
z bycia ponad wszelk¹ istot¹, z nieustannego przekraczania wszelkich definicji
formu³ bycia.
To, co ponad, nieskoñczonoæ, diachronia jest zagadk¹: to, co ponad byciem,
powraca i nie powraca do ontologii; z chwil¹, gdy j¹ wypowiadamy, staje siê
i nie staje sensem bycia44. Bez-miejsce ponad negatywnoci¹, któr¹ mo¿na jeszcze spekulatywnie odzyskaæ dla bycia, pewne absolutne zewnêtrze, wypowiada
je Mówienie przed Innym45. Levinas wydaje siê nawi¹zywaæ do teorii Platona
i Arystotelesa, którzy ukuli pojêcie miejsca w sensie ontologicznym. Pojêcie bezmiejsca sugeruje, ¿e ja-dusza istnieje, ale nie w jakim ontologicznie opisywalnym miejscu. Bez-miejsce jest po prostu ludzkim byciem przebijaj¹cym siê przez
anonimowe bycie. A zatem pytanie, gdzie szukaæ ludzkiego ducha, jest bezsensowne, poniewa¿ pytanie to zak³ada miejsce w sensie ontologicznym, miejsce
bytowania istoty, tymczasem ludzk¹ duszê nie tyle nale¿y widzieæ w relacji do
miejsca i do innych bytów, lecz w pra-relacji z byciem. Podmiotowoæ jest bezmiejscem zerwania z anonimowym ja-soboci¹46.
Levinas przywo³uje s³ynne stwierdzenie Leibniza: ja jest sobie wrodzone.
Powiada on przy tym, ¿e podmiotowoæ jest tak osobliwie skrêcona w sobie,
¿e w koñcu pêka47. To pêkniêcie rysuje siê w ja sobie wrodzonym Leibniza.
43
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Levinas nie mówi, ¿e ja jest sobie wrodzone, lecz ¿e soboæ-ja jest dana w diachronii i ¿e ja samo w sobie jest jednoczenie w sobie skrêcone, zapêtlone,
zagubione. U¿ywa on tak innego jêzyka, poniewa¿ podmiotowoæ cz³owieka
wymyka siê wszelkiej kategoryzacji. Wydaje siê, ¿e powiedzenie, i¿ ja jest
sobie wrodzone, dla Levinasa wi¹za³oby siê ze zbytnim wi¹zaniem ludzkiej
podmiotowoci z ludzk¹ istot¹ lub nawet biologi¹ cia³a. Dla Leibniza ja uwiêzione w sobie jest monad¹, która wraca do siebie via inny, wczeniej pêkaj¹c
i otwieraj¹c zamkniête monadyczne okna. W ten sposób ja desubstancjalizuje
siê, istnieje ponad porz¹dkiem istot rzeczy, zgodnie z diachroniczn¹ soboci¹.
Zatracaæ siê, odnajdywaæ siê, utrzymywaæ siê  w tych czasownikach zwrotnych zaimek siê jest macierz¹, matryc¹ relacji wyra¿anych w czasownikach. Soboæ nie mo¿e siê stworzyæ, lecz jest stworzona z absolutnej
biernoci, jest biernoci¹ oddania48. W najbardziej radykalnym sformu³owaniu
Levinasa, soboæ jest non-quidditas, czyli osob¹ przes³oniêt¹ zapo¿yczonym
byciem, które maskuje jej bezimienn¹ szczególnoæ. Cz³owiek próbuje na ró¿ne sposoby odszukaæ tych zbawiennych zwi¹zków z rzeczywistoci¹. Pierwotna relacja ze wiatem budowana jest na dzieciêcym dowiadczeniu pokarmu
i na intelektualnym rozpoznaniu. Jednak odniesienia te nie pozwalaj¹ wyzwoliæ siê z w³asnej samotnoci, monadycznoci. Po¿ywienie i to, co poznane,
cz³owiek czyni niejako czêci¹ siebie samego. A zatem grawitacja w³asnego ja
jest silniejsza ni¿ zewnêtrznoæ tego, co strawione i przewietlone rozumem.
Levinas podkrela, ¿e ocalenie mo¿e przyjæ tylko ze strony innoci, która
jest inna ca³kowicie, ze strony jak powiada  nieprzekraczalnej innoci. Innoæ
musi byæ transcendentna, tzn. musi przekraczaæ podmiot poszukuj¹cy relacji,
wiêzi, odniesienia. Drugi cz³owiek w swej innoci jest najwy¿sz¹ postaci¹ innoci. Innoæ rzeczy jest s³ab¹ postaci¹ innoci, któr¹ moglibymy nazwaæ obcoci¹. Nie jest to innoæ, która zmusza do wyjcia z samego siebie. Bez tej
innoci nie ma ekstazy, czyli wyjcia po za siebie, przekroczenia siebie. Levinas zauwa¿a, ¿e prawdziwa innoæ znamionuje autentyczn¹ przysz³oæ. Rzeczywistoæ przysz³oci stawia podmiot przed tym, co ca³kowicie inne.
Filozofia Levinasa, a zw³aszcza jego filozofia generatywna, mo¿e byæ odniesiona do problemów etycznych, a nawet bioetycznych. Levinas opisuje relacje ojciec  syn. Relacja ta jest newralgicznym momentem rozwa¿añ w problematyce etycznej dotycz¹cej sztucznej prokreacji i antykoncepcji. Zacznijmy
od tematu antykoncepcji. Problematykê tê mo¿na rozwa¿aæ w perspektywie
innoci. Antykoncepcja by³aby zwi¹zana z uproszczonym, symplicystycznym
podejciem do innoci dziecka i przysz³oci, w której dziecko siê pojawia.
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Autentyczna przysz³oæ jest nieprzewidywalna, nieprzewidywalnoæ jest ród³em dowiadczenia innoci, a co zatem ród³em przekroczenia samego siebie
w kierunku dziecka. Przewidywana przysz³oæ jest projekcj¹ samego siebie
w nadchodz¹cy czas. Taka przysz³oæ nie rokuje nadziei wypl¹tania siê z samego siebie, i jest rodzajem posesywnoci obecnej w odk³adaj¹cych siê warstwami s³ojach czasu.

VI. Innoæ cz³owieka
Relacja spo³eczna nie staje siê totaln¹ wzajemnoci¹. Gdyby tak by³o, osoby
ludzkie by³yby miêdzy sob¹ wymienialne i odwracalne. Taki stan rzeczy sprawi³by, ¿e relacja z innym nie by³aby mo¿liwa49. Przestrzeñ intersubiektywna nie jest
symetryczna50. Levinas dopowiada prawdê o indywidualnoci ludzkiej osoby.
Boecjusz u¿ywaj¹c kategorii substancji mówi³, ¿e osoba ludzka jest indywidualn¹ substancj¹, tzn. nie tylko odrêbn¹ od otaczaj¹cego wiata i posiadaj¹c¹ w³asne granice, ale równie¿ ca³kowicie oryginaln¹ istot¹. Dla Platona ludzka dusza
by³a arytykualacj¹ matematyczn¹ idei ¿ycia, cia³o nie wiele maj¹c wspólnego
z cz³owiekiem by³o wiêzieniem i grobem  soma równa³a siê sema, czyli mogile. Cia³o nie tworzy³o i nie wp³ywa³o na to¿samoæ i jednoæ ja. Dla Platona idea
¿ycia by³a jedna, za jej ekspresji matematycznych by³o wiele, tak jak wiele by³o
dusz. O to¿samoci duszy decydowa³y idee liczby, a nie ¿ycie jako ¿ycie. Gdyby
próbowaæ porównaæ Levinasa z Platonem, to nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e Levinas,
po pierwsze, nie odwo³uje siê do ró¿nic liczbowych, lecz do ró¿nicy w byciu. Po
drugie, relacja osób ma dla niego przede wszystkim charakter fundamentalnego
dowiadczenia moralnego. Po trzecie, istot¹ ka¿dej osoby ludzkiej jest innoæ. To
ostatnie stwierdzenie jest oryginaln¹ i donios³¹ myl¹ Levinasa. Platon tak nie
mówi o istocie cz³owieka. Dla Platona to, co istotne w cz³owieku, jest uniwersalne i intelligibilne, czyli poznawalne przez intelekt i tylko przez intelekt. Pojawia siê wprawdzie u niego idea wieloci, ale jest to idea uobecniaj¹ca siê zarówno w rzeczach, jak i istotach ¿yj¹cych. Dla Levinasa za bycie osob¹, jej niepowtarzalne bycie funduje ideê odrêbnoci. Jest ono ponadto pierwsze wobec
jakiejkolwiek idei. Po czwarte, zró¿nicowanie p³ciowe dla Platona nie jest istotne, poniewa¿ mê¿czyzna i kobieta s¹ komplementarni i ró¿ni od siebie, ale ró¿nice dotycz¹ cia³a, a nie duszy. Platon zdaje siê nie mówiæ nic o ró¿nicy duchowej wynikaj¹cej z odrêbnoci idei obecnej w duszy. Innoæ jest natur¹ mê¿czyzny i kobiety. W zwi¹zku erotycznym nie chodzi o inn¹ cechê u bliniego, lecz
o cechê innoci u niego.
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Istotnym zagadnieniem filozofii Levinasa jest synostwo i ojcostwo. Syn,
to kto ca³kowicie inny. Nie jest on wytworem myli i dzia³ania ojca, nie jest
te¿ wierszem przez niego napisanym, nie jest jego wyartyku³owanym pomys³em i autoprojektem. Syn jest zrodzony przez ojca, ale jednoczenie jest kim
ca³kowicie innym. Bez poczucia innoci syna nie ma dojrza³ego ojcostwa. Ojcostwo nie mo¿e byæ rozumiane w kategoriach w³adzy i posiadania, za faktu
p³odnoci nie mo¿na uchwyciæ wy³¹cznie za pomoc¹ pojêcia przyczynowoci.
W tym punkcie g³os Levinasa brzmi znacz¹co i doniole, kontrastuj¹c ze zbanalizowaniem rodzicielstwa w filozofii utylitarnej i w biotechnologii.
Levinas podkrela, ¿e ludzki eros jest czym zupe³nie wyj¹tkowym w stosunku do seksualnoci zwierz¹t. Seksualnoæ ludzka wyrasta nie tylko z biologicznej odmiennoci p³ci i komplementarnoci, lecz równie¿ z nieredukowalnej innoci mêskiej i kobiecej podmiotowoci. Dowiadczenie innoci w obszarze erosa jest dla Levinasa dowiadczeniem metafizycznym, tajemniczym
i ze wszech miar intryguj¹cym. Innoæ i p³eæ intryguj¹, wymuszaj¹ i apeluj¹
do wychodzenia cz³owieka z w³asnej soboci, egoizmu i monadycznoci. Innoæ kobiety w stosunku do mê¿czyzny rzutuje na  jak to mówi Levinas 
ekonomiê bytu51. Ró¿nica p³ci jest struktur¹ formaln¹, która jednak dzieli rzeczywistoæ w innym sensie i warunkuje sam¹ mo¿liwoæ rzeczywistoci jako
wieloci, wbrew jednoci bytu proklamowanej przez Parmenidesa52. Dla Levinasa ró¿nica miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ jest archetypem ró¿nicy lub, inaczej
mówi¹c  wzorcem i kolebk¹ wyrastania i spostrzegania przez cz³owieka
wszelkich ró¿nic w byciu, w bycie i we wszechwiecie. Jest ona jednoczenie
warunkiem koniecznym nauczenia siê akceptacji tego, co inne, i warunkiem
mi³oci ekstatycznej, to znaczy wychodz¹cej z siebie, nie zatrzymuj¹cej siê na
sobie  jak powiada w. Pawe³ Aposto³  nie szukaj¹cej swego.
Levinas stwierdza, ¿e odrzuca platoñsk¹ ideê partycypacji uwa¿aj¹c, i¿ odbiera ona mo¿liwoæ widzenia istoty innego w jego innoci. Wedle niego partycypacja oznacza, ¿e ka¿dy element zawiera to samo i przez to samo to, co inne.
Innoæ u Platona zostaje sprowadzona do ró¿nicy numerycznej i akcydentalnej,
psychicznej, a tak¿e do fizjonomii. Wed³ug Levinasa, relacja miêdzyosobowa nie
jest totaln¹ wzajemnoci¹  to ciekawe spostrze¿enie nie tylko z punktu widzenia filozofii, ale równie¿ psychologii. Z filozoficznego punktu widzenia stwierdzenie to potwierdzone jest do pewnego stopnia przez wypowiedzi innych filozofów. Dla przyk³adu, to co mówi Levinas, nieco inaczej wypowiedziane zosta³o
przez Arystotelesa przy omawianiu przez niego zagadnienia sprawiedliwoci.
Jego zdaniem, sprawiedliwoæ rozdzielcza uznaje za uprawnione nierównoci
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miêdzy osobami, nierówni powinni mieæ nierówno. W Etyce Nikomachejskiej
czytamy, ¿e sprawiedliwy czyn uwzglêdnia z³o¿ony stosunek, jak¹ dla spo³ecznoci przedstawia wartoæ osoby otrzymuj¹cej i jej zas³ugi, a wartoci¹ dóbr jej
udzielanych. Mylenie Arystotelesa nacechowane jest arystokratyzmem. Uwa¿a
on za usprawiedliwione i za naturalne ró¿nice miêdzy ludmi do tego stopnia, ¿e
jest gor¹cym zwolennikiem nabywania niewolników  barbarzyñców. Trudno siê
zgodziæ z jego skrajnymi pogl¹dami spo³ecznymi, jednak nie wszystkie one s¹
skrajne. Wiele zdañ wypowiedzianych przez Stagirytê wydaje siê ponadczasowych, bo s¹ wyj¹tkowo trafne i wyrastaj¹ z g³êbokiej refleksji metafizycznej. Dla
przyk³adu: czy nie jest prawd¹, ¿e ludzie w sensie moralnym reprezentuj¹ siê
inaczej, czy nie dzieli ich kultura, obyczaje, religia, stopieñ og³ady i wiedza
o wiecie? Arystoteles jest i nie jest zwolennikiem demokracji. Jest nim, poniewa¿ poczucie rzeczywistoci ka¿e mu stwierdziæ, ¿e prawdziwie sprawiedliwego
i m¹drego monarchy trzeba szukaæ ze wieczk¹. Nie jest, gdy¿ demokracjê dzieli
tylko cienka granica od populizmu i demagogii, od mia³koci obyczajów, prostactwa i braku kreatywnoci. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ z punktu widzenia naszych
rozwa¿añ jest fundament spo³ecznych rozstrzygniêæ Arystotelesa. Rozstrzygniêcia te nie zawsze s¹ prze³o¿eniem jêzyka meta-refleksji. Trudno jednak zarzuciæ
jego etyce brak zwi¹zków z metafizyk¹ i antropologi¹ cz³owieka. Ró¿nice miêdzy ludmi wynikaj¹ ze zró¿nicowania substancji, zró¿nicowania potencjalnoci
i entelechii. Nie ma jednej substancji, lecz jest ich wiele i ka¿da jest inna. Istota
rzeczy i istota ka¿dego cz³owieka jest immanentn¹ struktur¹ ka¿dego bytu. Dusza cz³owieka jest form¹ substancjaln¹ przyporz¹dkowan¹ nie do jakiej materii,
czy materii w ogóle, lecz do konkretnej materii, do tej oto materii. Ka¿dy byt
jest mikrokosmosem, nie w sensie miniaturyzacj¹ kosmosu, lecz innym wiatem,
wiatem samym w sobie. Zindywidualizowanie wiata i ludzi znajduje wydwiêk
w fundamentalnych pogl¹dach na temat szczêcia  eudajmonii. Nie jest ona
widzeniem abstrakcyjnej idei dobra, lecz konkretnym dobrem, dobrem wysoce
zindywidualizowanym i jedynym. Podobnie cnota rozumiana jako sprawnoæ
w d¹¿eniu do dobra jest przedmiotowo-podmiotowym rodkiem miêdzy skrajnociami. Mezotes u Arystotelesa i recta ratio u Tomasza z Akwinu nie s¹ czysto
obiektywn¹ miar¹ dobra, wspóln¹ dla wszystkich, lecz proporcj¹ i mieszanin¹
tego, co obiektywne, z tym, co subiektywne i indywidualne, odkrywan¹ ad hoc
przez trzewy os¹d. Rozs¹dne, to znaczy wartociowe czyny, s¹ kwieciem zakwitaj¹cym na ³¹ce, gdzie podglebiem jest to, co obiektywne, a próchnic¹ indywidualna dusza ludzka przepe³niona dowiadczeniem. Arystoteles powiada, ¿e
byæ szczêliwym oznacza dla ka¿dego co innego, ale mieci siê w granicach rozs¹dku, czyli prawego sumienia zobiektywizowanego naturaln¹ miar¹ rzeczy.
Levinas zdaje sobie sprawê z tego, ¿e dowiadczenie innoci drugiego, którego uwydatnieniem jest ró¿nica seksualna, sprawia, i¿ przestrzeñ intersubiek-
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tywna nie jest symetryczna53. Patos mi³oci polega na nieprzekraczalnej dwoistoci bytów. Jest to relacja z tym, co wymyka siê na zawsze. Ta relacja nie
neutralizuje ipso facto innoci, lecz j¹ zachowuje54. Innoæ  powiada Levinas
 stanowi ca³¹ moc drugiego cz³owieka. Bez dowiadczenia innoci, w tym dowiadczenia innoci p³ci, dochodzi do os³abienia i zbanalizowania dowiadczenia ludzkiej osoby. Jest to prze¿ycie na wskro etyczne, graniczne, a nawet
wstrz¹saj¹ce. Bez obudzenia siê w ja wra¿liwoci na ty, cz³owiek reifikuje drugiego. Innoæ jest rdzeniem tego, co osobowe, za seksualnoæ jest obliczem
innoci. Na potwierdzenie swoich przekonañ Levinas przytacza twierdzenie
Montaigne’a cytowane przez Kartezjusza w jednym z jego listów: jest wiêksza
ró¿nica miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem ni¿ miêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem55.
Inny pozbawia ja pozycji centralnej, nie jest ju¿ ono w centrum wiata. Nie
mo¿na byæ blinim jeli nie odkry³o siê wczeniej innoci drugiego. Jest to
swoisty przewrót kopernikañski w metafizycznym pejza¿u ludzkiej osoby  ja.
Wielu by³o filozofów przed Levinasem, którzy podkrelali etyczny wymiar
cz³owieka. Jednak rzadko który filozof robi³ to z takim przekonaniem, wskazuj¹c przy tym, ¿e kluczem do metafizycznego zrozumienia cz³owieka jest
etyczna wra¿liwoæ. Korelatem wra¿liwoci etycznej jest otwarcie na innoæ ty.
Na gruncie p³ciowoci mo¿na powiedzieæ, ¿e  wedle Levinasa  równie¿
kobieta pozbawia mê¿czyznê pozycji centralnej i wyrywa go z podmiotowej
monadycznoci i metafizycznej samotnoci. Levinas jest radykalny w swoim
widzeniu wiata, cz³owieka, mê¿czyzny i kobiety, ojca i dziecka. Radykalnoæ
jest ostroci¹ widzenia innoci cz³owieka w stosunku do wszystkiego, co istnieje. Dla pozytywisty, darwinisty, kulturoznawcy, biologa stwierdzenie, ¿e
cz³owiek wobec cz³owieka jest bardziej inny ni¿ cz³owiek wobec zwierzêcia to
absurd, teza budz¹ca zak³opotanie. Problem niejasnoci twierdzeñ Levinasa
bierze siê z jednej strony ze biologizowanego i reifikuj¹cego patrzenia na cz³owieka przez okulary nauk pozytywnych, a z drugiej strony z metafizycznej
perspektywy, jaka wyznacza tor myli Levinasa. Nie mówi on o innoci biologicznej. Na gruncie biologii o cz³owieku powiemy, ¿e jest zwierzêciem, drapie¿c¹, ssakiem i przyporz¹dkujemy go do innych zwierz¹t, poka¿emy ró¿nice
i podobieñstwa pomiêdzy nim, a: ryb¹, ptakiem, lwem, ma³p¹. Dla darwinisty
odleg³oæ miêdzy zwierzêciem a cz³owiekiem mo¿na zredukowaæ i znieæ poniewa¿ jest to odleg³oæ na poziomie empirii. Levinas mówi jednak o innej
Tam¿e, s. 3.
Tam¿e, s. 96.
55
M. J ê d r a s z e w s k i, Wobec Innego. Relacje podmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Poznañ 1990, s. 139.
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innoci, o metafizycznej nieredukowalnoci cz³owieka. Tradycyjna filozofia
podkrela³a ró¿nicê dziel¹c¹ zwierzêta od gatunku cz³owieka: cz³owiek wedle
Boecjusza to: indywidualna substancja racjonalnej natury. Ca³a filozofia redniowieczna, ale w wiêkszoci i nowo¿ytna, usi³owa³a wskazaæ na ca³kowit¹
odrêbnoæ istot nale¿¹cych do gatunku ludzkiego od pozosta³ych istot ¿yj¹cych.
Czyni³a to odwo³uj¹c siê na przyk³ad do takich pojêæ, jak gatunek. Dla cz³owieka XX wieku pojêcie to wydaje siê byæ wziête ze wiata zoologii i botaniki, a nawet ze wiata rzeczy i produktów. Levinas idzie ladem filozofów
troszcz¹cych siê o budzenie respektu cz³owieka wobec samego siebie, ale robi
to w sposób specyficzny i radykalny. Usi³uje pokazaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek jako
indywidualna substancja, a raczej jako samotna monada wezwana do bycia
dla, a nawet za innego, jest odrêbnym niejako wiatem, którego nie da siê
porównaæ z czymkolwiek i z kimkolwiek. St¹d Levinas tak bardzo podkrela
fakt innoci cz³owieka wobec cz³owieka.
Podkrelenie innoci cz³owieka od innego cz³owieka u Levinasa mo¿na, do
pewnego stopnia, porównaæ do nauki w. Tomasza z Akwinu o anio³ach, czyli
duchach czystych. Akwinata powiada, ¿e anio³y nie s¹ zbiorem i gatunkiem
podobnych sobie istot, tak jak gatunkiem jest pewien rodzaj zwierz¹t czy rolin. Wedle Tomasza duchy czyste nie s¹ do siebie podobne, tak jak podobne
do siebie s¹ zwierzêta. Ka¿dy anio³ to inny wiat, to indywidualnoæ nie maj¹ca analogii w wiecie materii. Dla Tomasza równie¿ ludzie ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹, na innej zasadzie ni¿ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zwierzêta. Cz³owiek jest
bowiem duchem wcielonym i dlatego w swojej indywidualnoci duchowej bli¿szy jest anio³om ni¿ zwierzêtom. Ka¿da dusza to inny wiat. Zwierzêta nie s¹
duchami wcielonymi, ale nie s¹ te¿ bio-maszynami, poniewa¿ posiadaj¹ prawie ¿e absolutn¹ indywidualnoæ oraz uczucia, pozwalaj¹ce im do pewnego
stopnia partycypowaæ w wewnêtrznym wiecie ludzkim, a cz³owiekowi w psychizmie zwierzêcia. Levinas nie u¿ywa  w odró¿nieniu od Tomasza  pojêcia
gatunku, poniewa¿ jeszcze bardziej ni¿ on podkrela nieredukowalnoæ do ¿adnej istoty  daj¹cej siê okreliæ gatunkowo, tego co indywidualne i osobowe
w cz³owieku. Dla Levinasa to, co osobowe, znajduje siê ponad istot¹ ukonstytuowan¹ z elementów daj¹cych siê skorelowaæ i opisaæ. Pojêcie istoty dotyczy
ca³kowicie materialnych bytów zamkniêtych w czasie i przestrzeni. Nieprzypadkowo Levinas odwo³uje siê do neoplatoñskich pojêæ, takich na przyk³ad jak
eon, wskazuj¹cych na poza-kategorialne istoty duchowe.
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