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RADOSŁAW STRZELECKI

Czas odpowiedzialności

Jackowi

Odpowiedzialność przed wolnością1 – oto etyczne przesłanie filozofii dia-
logu. Formuła ta może brzmieć prowokacyjnie – wprost przeciwstawia się 
przecież wielowiekowej tradycji filozoficznej, wedle której odpowiedzial-
ność stanowi rewers, konsekwencję, cenę wolności, czy może ciężar dla wol-
ności; wszystkie te odczytania sytuują wolność zarówno w logicznej i onto-
logicznej, jak i w etycznej – i wreszcie w czasowej – uprzedniości względem 
odpowiedzialności. Formuła „Odpowiedzialność przed wolnością” jawi się 
z tej perspektywy jako inwersja wywracająca ustalony porządek świata, my-
ślenia i działania człowieka.

Właśnie dlatego, że formuła „odpowiedzialność przed wolnością” od 
początku brzmi tak konfrontacyjnie, w istocie od razu przechodzi w liczne 
pytania. Pytania te zmierzają zwłaszcza do rozjaśnienia sensu owej postu-
lowanej uprzedniości odpowiedzialności względem wolności. Moją inten-
cją jest zwrócić uwagę na, kluczowy dla niej w moim przekonaniu, czasowy 
sens naszej wyjściowej formuły. Czasowy charakter bycia człowieka wyzna-
cza sens źródłowo rozumianej etyki – czyli rozumianej nie jako przygodna 
i niezobowiązująca aktywność intelektualna, lecz jako niepozwalający się 
uchylić namysł nad zadaniem bycia – nie bycia w ogóle, nie: bycia człowieka, 

1 Artykuł oparty jest na referacie wygłoszonym w Instytucie Filozofii UJ podczas konfe-
rencji „Odpowiedzialność przed wolnością”, dedykowanej prof. Jackowi Filkowi (Kra-
ków, 18.10.2013).
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lecz Twojego bycia, mojego bycia, bycia w tej właśnie chwili, powierzonego 
temu właśnie czasowi.

To prawda: odpowiedzialność nierozerwalnie wiąże się z wolnością. 
Teza ta może brzmieć banalnie, jednak zwłaszcza z punktu widzenia filo-
zofii dialogu nie jest wcale oczywista, a z pewnością domaga się uściślenia. 
Historia filozofii dostarcza aż nazbyt wiele przykładów, w jaki sposób jedno-
stronne odczytanie tej problematyki mogło prowadzić do dezinterpretacji 
źródłowego fenomenu relacji wolności z odpowiedzialnością. Jestem prze-
konany, że nie uchwycimy właściwie ani fenomenu wolności, ani fenomenu 
odpowiedzialności, izolując je od siebie; błędem byłoby zatem wychodzić 
od określonego rozumienia jednego z tych fenomenów, by dopiero na tej 
podstawie wyjaśniać drugi. Jedynie pytając od razu o naturę relacji wolno-
ści i odpowiedzialności, możemy uzyskać wgląd w ich istotę. I nie inaczej 
będzie w przypadku wielopłaszczyznowej czasowości bytu ludzkiego. Pyta-
jąc o uprzedniość odpowiedzialności względem wolności – a tym samym 
kwestionując zastaną oczywistość pierwotności wolności względem odpo-
wiedzialności – pytamy zarazem o właściwy czas, w perspektywie którego 
rozpościera się całość naszego życia jako etyczne zadanie.

Czym jest wolność, a czym jest odpowiedzialność? W jaki sposób zadać 
to pytanie, by od razu uchwycić ich współzależność? Wyjściowa formuła 
tego artykułu – „odpowiedzialność przed wolnością” – ujmuje już te pojęcia 
w pewien sposób. Spróbujmy w tym momencie nie korzystać z tego odczy-
tania, odwołajmy się do tego, co w relacji odpowiedzialności i wolności jawi 
się jako intuicyjnie pewne, niezależnie od wpływowych historycznych wy-
kładni tych pojęć ani nawet od intencji samego autora. Idzie bowiem o to, 
by wstępne rozumienie wolności i odpowiedzialności nie tyle determino-
wało dalszą drogę myślenia, ile raczej stwarzało perspektywę właściwą dla 
uchwycenia ich istoty i istoty ich nierozerwalnego związku.

Jeśli w punkcie wyjścia zamierzamy obrać perspektywę dostępną nie-
uprzedzonemu rozumieniu, właściwym polem naszych rozważań wydaje 
się pojęcie możliwości. Odpowiada ono pierwszej intuicji, spontanicznie 
wiązanej z pojęciem wolności, a jednocześnie zdaje się otwierać na feno-
men odpowiedzialności zakorzeniony w samym sercu wolności. Jak oto 
człowiek rozumie swoją wolność? Rozumie ją poprzez odniesienie do moż-
liwości. „Mogę” – „...czynić, co chcę”, „...myśleć, co chcę”, „...wybrać, co mi 
się podoba” – wyraża pierwszą i bezpośrednio dostępną intuicję potoczne-
go myślenia o wolności. Stanowi to dla nas istotną daną, tym ważniejszą 
i bardziej miarodajną, że niepodyktowaną jeszcze przez myśl filozoficzną, 



CzAS ODPOWIEDzIAlnOŚCI

41

stale mocującą się przecież z bagażem własnego dorobku. W owej intuicji 
dotyczącej możliwości historycznie pierwsze pojęcie wolności jako kate-
gorii społeczno-politycznej zdumiewająco łatwo godzi się z filozoficznym, 
ontologizującym rozumieniem wolności i wreszcie z najbardziej zdrowo-
rozsądkowym poglądem najbardziej stroniącego od refleksji teoretycznej 
człowieka współczesnego, który zna być może tylko jedną wolność – gdy nie 
musi „iść do roboty”, by przywołać passus ze słynnej sztuki Mrożka2. Dzieje 
się tak dlatego, że w intuicji tej płynnie łączą się z sobą: możliwość, wola 
i rozporządzalność sobą. Rozporządzalność sobą musimy od razu wiązać ze 
zdolnością podejmowania inicjatywy wobec bytu; jest to warunek wolności 
sine qua non. Wolność pojęta jako wolność wyboru (zakładająca rozumienie 
bytu jako pola możliwości), jako rozporządzalność sobą (i bytem), wreszcie 
jako inicjatywa zarysowuje wizję podstawowej twórczej siły. Wizja ta góruje 
nad drugorzędnymi kwestiami w rodzaju sporu o zasięg i rangę determini-
zmu czy o strukturę i warunki możliwości wolnego wyboru. Oto przyczyna, 
dla której można wprawdzie odrzucić nawet wolną wolę (jak czyni to na 
przykład Nietzsche3), a nadal wysoko stawiać wolność, właśnie jako tę siłę 
twórczą. Inicjatywa jest podstawowym sensem wolności i dlatego stanowi 
niezbywalny element jej społeczno-politycznego, równie jak filozoficznego 
i potocznego rozumienia. Oznacza to tyle, że wolność jest zawsze pozytyw-
na, zawsze jest wolnością „do”. Wolność negatywna, wolność „od” z tego 
punktu widzenia opisuje wyzwolenie, czyli zerwanie z tym, co krępowało 
inicjatywę.

Inicjatywa – wobec czego? Wolność do – czego? W tym punkcie ot-
wiera się zagadnienie możliwości i ujawnia się już nierozerwalna więź wol-
ności i odpowiedzialności. Oto możliwość może być pojęta dwojako – jako 
podatna na eksplorację luka w ścianie bytu albo jako charakterystyka sa-
mej wolności, obejmującej w swojej strukturze jakiś aspekt transcenden-
tnego bytu i tym samym znoszącej jego transcendencję (jak dzieje się to na 
przykład w Husserlowskim projekcie fenomenologicznym4 czy zwłaszcza 
w jego skrajnej radykalizacji w egzystencjalizmie Sartre’a5). Innymi słowy, 
możliwość może przynależeć do bytu lub do wolności. W tym pierwszym 

2 Por. S. Mrożek, Emigranci, [w:] tenże, Teatr 3, Warszawa 1997, s. 224.
3 Por. zwłaszcza F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, tłum. K. Drzewiecki, Warszawa 1908, 

s. 65–67.
4 Por. E. Husserl, Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2008, s. 13 i nast.
5 Por. J.-P.  Sartre, L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris 2009, 

s. 135–136.
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przypadku możliwość stanowi przyczółek dla wolności na obcym lądzie; 
byt udostępnia się tu na podobieństwo zapraszająco otwartych drzwi do 
innego; w tym drugim wypadku stanowi wyłączną prerogatywę wolności 
i dlatego tak znakomicie godzi się z solipsyzmem. Zauważmy od razu, że 
ta druga wykładnia opiera się na tej pierwszej; podstawą jej odrębności jest 
przesunięcie źródła sensu spotkania z bytem, z innym z zewnętrzności do 
immanencji; nie mogę być zaproszony tam, gdzie napotykam tylko siebie, 
ale prócz tego droga jest taka sama, luka w ścianie bytu tak samo jest ot-
warta, tyle że nie otworzono jej dla mnie – to ja sam toruję sobie drogę (co 
znów znakomicie dokumentuje nacisk na antagonizm bytu i świadomości 
w koncepcji Sartre’a6).

Przedstawione powyżej perspektywy rozumienia możliwości stanowią 
oczywiście nic innego jak tylko pewne opcje biegunowe; każda interpretacja 
wolności sytuuje się w ten czy inny sposób pomiędzy nimi. Każda w pewien 
sposób rozstrzyga, czy wolność oznacza realizację możliwości tkwiących 
w bycie – pozostawionych tam dla wolności (tak można na przykład ro-
zumieć dziejowe znaczenie dorobku przeszłych pokoleń) – otwierających 
się przed twórczą inicjatywą wolności; czy może wolność jest właśnie od 
początku do końca tworzeniem, projektowaniem i otwieraniem możliwo-
ści, w najbardziej skrajnej wersji – torowaniem sobie drogi w postawie bez-
względnej dominacji nad bytem (posuniętej aż do zaprzeczenia transcen-
dencji bytu albo precyzyjniej: transcendencji sensu bytu) – dominacji, która 
pozwala na przełamanie wszelkiego oporu, jaki owa ściana bytu mogłaby 
stawić. W pierwszym przypadku urzeczywistnienie wolności przebiega 
w relacji z tym, co inne: w napotkaniu odzewu czy odpowiedzi ze strony 
tego, ku czemu wolność się kieruje. W drugim wypadku wolność napoty-
ka po drugiej stronie tylko swój własny projekt; ostatecznie zatem natrafia 
wszędzie tylko na siebie. Pierwsza interpretacja ujawnia obecność odpowie-
dzialności w samym wysiłku wolności; druga interpretacja nie zna tak głę-
bokiej relacji z odpowiedzialnością i ujmuje odpowiedzialność tylko jako 
konsekwencję wolności.

Która z nich pozwala głębiej uchwycić naturę interesującej nas relacji? 
Czy samo pojęcie odpowiedzialności może być tu pomocne? Obie wymie-
nione interpretacje przyświadczają już określonemu, różnemu w każdym 
z tych przypadków, rozumieniu odpowiedzialności. Czy istnieje jednak 
podstawowa intuicja dotycząca tego pojęcia, która byłaby im wspólna? Czy 

6 Por. zwłaszcza tamże, s. 59.
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istnieje w przypadku odpowiedzialności formuła porównywalna z owym 
bezpośrednio odsłaniającym wymiar wolności „mogę”? Naturalnie skłaniali- 
byśmy się ku przypuszczeniu, że formułę taką mogłoby stanowić „odpowia-
dam”. Otóż formuła ta automatycznie otwiera się w kierunku rozlicznych 
dopełnień, z których każde odsłania pewien aspekt struktury odpowiedzial-
ności. Odpowiadam – „za co?”, „na co?”, „komu?”, „przed kim?”7. Całościo-
we ujęcie struktury odpowiedzialności eksponuje jej podmiot, jej przed-
miot, jej trybunał, ale również moment wezwania, na które „odpowiadam”, 
i tego, kto domaga się odpowiedzi. Niełatwo odnaleźć podstawową intuicję 
tam, gdzie myśl rozprzestrzenia się od razu w wielu kierunkach, zarazem 
zmaga się z fenomenem i z wielowiekową tradycją interpretacyjną. Czyżby 
„mogę” nie znajdowało zatem prostej odpowiedzi w „odpowiadam”? A być 
może rozwiązanie mamy cały czas przed oczyma; być może chodzi właśnie 
o tę odpowiedź? Być może właśnie ta linia myślenia o odpowiedzialności 
– wyeksponowana przez filozofię dialogu – nawiązująca do zwykłego zasto-
sowania języka i posiadająca w nim rzeczywiste, autonomiczne umocowa-
nie stanowi o podstawowym charakterze znaczenia formuły „odpowiadam 
komuś” dla fenomenu odpowiedzialności?

Zwróćmy uwagę, że właśnie ta formuła pozwala się również bezpośred-
nio odnaleźć w strukturze wolności – we wskazanym już tutaj jako kluczo-
wy dla naświetlenia relacji „wolność – odpowiedzialność” aspekcie moż-
liwości. „Mogę” tam, gdzie „można”. „Mogę” tam, gdzie słyszę odpowiedź 
(albo może wcześniejsze niż mój wybór zaproszenie): „możesz”. „Możesz” 
wyprzedza „mogę” pod względem czasowym i w ten sposób umożliwia 
etyczność wolności poza jej określeniem przez sumę jej zasług i błędów, 
fundujących ostatecznie jej określenie przez moralną winę.

„Mogę” wolno oczywiście zredukować do dumnej deklaracji zdobywcy, 
do afirmacji własnej omnipotencji; czyż jednak nawet wtedy – jak to już 
podkreślałem powyżej – nie zakłada ono pewnej możliwości w bycie, pew-
nej luki podatnej na eksplorację? Wolność zabsolutyzowana, tj. pozbawio-
na swojego istotowego – jak twierdzę – odniesienia do odpowiedzialności, 
byłaby z tego punktu widzenia odmową usłyszenia odpowiedzi, odmową 
wejścia w relację z zewnętrznością. Tymczasem to właśnie dialog z ze-
wnętrznością jest tym, co ujawnia istotę wolności rozumianej z perspekty-
wy możliwości. Etyczny sens wolności ujawnia się nie wcześniej niż w mo-
mencie jej przejścia w odpowiadanie – w odpowiedzialność.

7 Por. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 21 i nast.
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Tym samym odpowiedzialność może ujawnić swój pozytywny sens, 
spychany w cień przez tradycyjną wykładnię odpowiedzialności jako od-
powiedzialności „za coś”, odpowiedzialności sprawcy. Sprawca zaś niemal 
natychmiast okazuje się winowajcą i ten punitywny aspekt rozumienia 
odpowiedzialności w jej tradycyjnym ujęciu występuje od razu na pierw-
szym planie – by przywołać chociażby obserwacje Nietzschego: Z genea-
logii moralności czy Ludzkie, arcyludzkie. Od razu ujawnia się też czasowy 
sens tego rozumienia odpowiedzialności. Odpowiedzialność „za” w sposób 
nieunikniony obarcza się przeszłością (jako że odpowiedzialny „za” dźwiga 
brzemię swoich przeszłych czynów). Odkrycie odpowiedzialności zrywają-
cej z owym „za coś” – w filozofii dialogu oznaczające przejście „za” w „dla” 
(innego) – przesuwa środek ciężkości na teraźniejszość i przyszłość. Od-
powiedzialność zawiązująca się nie jako brzemię winy za to, co zaistniało, 
lecz jako odpowiedź na apel – chociażby apel twarzy – mierząca w chwilę 
obecną, która jest dla innego równie jak dla mnie, lub w chwilę przyszłą, 
nawet w tę, która będzie już tylko dla innego (gdy na przykład podejmujemy 
odpowiedzialność za przyszłe pokolenia8). Pozytywna wykładnia odpowie-
dzialności pozwala przezwyciężyć dostrzeżoną przez Nietzschego „wrogość 
woli względem czasu i jego ‘to było’”9. Pozwala budować więź przekracza-
jącą czas i w czasie przezwyciężającą ostatecznie nawet samą winę – odpo-
wiedzialni za czyny innych, za winy przodków możemy być tylko wtedy, gdy 
owo „za” przechodzi w „dla” – dla przyszłości, w którą niesiemy również 
pamięć; kiedy nie ma już mowy o winie, a tylko o zobowiązaniu. I w ten 
tylko sposób możemy z sensem mówić na przykład o odpowiedzialności 
wspólnoty trwającej przez pokolenia.

W jaki sposób manifestuje się w tej perspektywie nasza wyjściowa 
uprzedniość odpowiedzialności? Zauważmy wpierw, że dopóki mówimy 
o wolności w sensie władzy dokonywania wyboru, zdolności do inicjaty-
wy czy samorozporządzalności, czy nawet w sensie siły twórczej (jak dzieje 
się to u Nietzschego lub w nieco innym aspekcie u Sartre’a), nie mówimy 
jeszcze w ścisłym sensie o etyce, nawet sensu largo. „Mogę” to deklaracja 
ontologiczna. „Zrobiłem to, bo mogłem” – oto częste uzasadnienie zbrodni, 
w którym absolutna negacja od razu dławi etyczny protest, od razu czyni 
bezsensownym etyczny apel ukryty w pytaniu „dlaczego?”. Dla rozważania 

8 Por. H.  Jonas, Zasada odpowiedzialności, tłum. M.  Klimowicz, Kraków 1996, s. 84 
i nast.

9 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 1995, s. 126.
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teoretycznego wolność jawi się natomiast niewątpliwie jako warunek moż-
liwości etyki, choćby nawet intencją tego rozważania byłoby zanegowanie 
wolności. Tak, bez wyboru nie ma etyki. Ale nie ma jej również bez innego 
i nie ma jej bez odniesienia do dobra. Nieprzypadkowo przywołani wcześ-
niej zarówno Nietzsche, jak i Sartre wyróżniają pewien kluczowy moment 
w aktywności wolności jako siły twórczej, jakim jest ustanowienie wartości. 
Z perspektywy etycznej praxis absolutnie podstawowe wydaje się rozpa-
trzenie wolności w aspekcie jej relacji do innego, a pewien wgląd w sposób 
zawiązywania się tej relacji uzyskaliśmy już w powyższej ogólnej analizie 
możliwości. Wolność samotnicza jest skazana na dramat samowoli i zwią-
zaną z nim moralną indyferencję ciążącą każdemu jej wyborowi. Wolność 
twórcza nieustanawiająca wartości byłaby tyranią nicości. Dopiero wolność 
napotykająca innego i podejmująca zań odpowiedzialność ma sens etyczny, 
wykraczający poza prostą teorię skutecznego działania. „Możesz” wyprze-
dza – jak wskazałem to już powyżej – „mogę” i zamienia ontologiczną moż-
liwość gwałtu w etyczny dialog.

Jaki jest zatem czasowy sens tak rozumianej relacji odpowiedzialno-
ści i wolności? Filozofia dialogu wytyczyła tu dwie drogi. Prześledźmy je, 
przyjmując optykę tego myślenia. Pierwsza pozwala się streścić w formule 
zaproponowanej przez Bogdana Barana „Ja panuje we ‘wczoraj’, ty panu-
je w ‘dzisiaj’”10, jak to widzimy na przykład u Eberharda Grisebacha. To, 
co przywykliśmy uważać za pierwotną wolność Ja, natrafia na sprzeciw ze 
strony innego i zostaje przezeń zakwestionowane. Spotkania z innym nie 
sposób przygotować; wyjście poza siebie jest przygodą spotkania z innym, 
który zaskakuje mnie poza bezpiecznym obszarem, zagospodarowanym 
przez moje systematyzujące myślenie. Jeśli zgodzimy się na wcześniejsze 
ustalenie, że wolność polega na inicjatywie, tym bardziej warto zauważyć, 
że w spotkaniu z innym ta inicjatywa zostaje zatracona. Wysiłek znoszenia 
różnicy przechodzi w konieczność improwizacji w obliczu nieznanego. Do-
piero z perspektywy czasu to, co było żywe i co zmuszało mnie do rezygnacji 
z inicjatywy, zastyga w przeszłość i staje się w ścisłym sensie własnością mo-
jej istoty. W czasie teraźniejszym – w owym dzisiaj – aktywność wolności 
przechodzi w mocowanie się z inicjatywą ze strony innego, a ostatecznie 
może przejść w bierność odpowiadania na jego słowa i działania. Zwróć-
my uwagę, że wolność jeszcze-nie-etyczna, czyli wolność znosząca inność 
i wkomponowująca wszystko, co napotyka, w domenę swego panowania, 

10 B. Baran, Filozofia dialogu, Kraków 1991, s. 23.
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zatraca najwyraźniej pewien istotny wymiar swojej źródłowej dynamiki – 
wyrażający się w spontaniczności i zdolności do improwizacji – na rzecz po-
rządkującej, anankastycznej i solipsystycznej, zamieniającej wszelkie „jest” 
w „było”, tyranii Ja.

Druga droga myślenia dialogicznego o czasie odpowiedzialności wyra-
ża się w tezie Emmanuela Lévinasa: „Uprzedniość odpowiedzialności wzglę-
dem wolności oznaczałaby Dobroć Dobra: konieczność, aby Dobro mnie 
wybrało, zanim ja będę w stanie je wybrać, to znaczy przyjąć jego wybór”11. 
O ile pierwsza formuła odkrywała czas spotkania z innym jako właściwy czas 
mojej egzystencji, na który nakłada się dopiero wtórna względem rzeczywi-
stego wydarzania się spotkania z innym systematyzacja, czyniąca moją istotę 
przeszłością, o tyle formuła Lévinasa cały sens czerpie z rozróżnienia mię-
dzy czasem egzystencji Ja (Toż-Samego) a czasem źródłowym. Wezwanie, 
które dociera do mnie sprzed mojego – i wszelkiego w ogóle – czasu, jest już 
tylko wyznaczeniem do odpowiedzialności; nie ma – tu akurat – miejsca dla 
wolności, nie ma miejsca nawet na przywilej zaakceptowania swojego losu. 
Wezwanie dociera z zewnątrz, ze strony transcendencji, wkracza w mój czas 
i w ścisłym sensie odbiera mu ów mojościowy – jak powiedziałby Heidegger 
– charakter. Dlatego Lévinas pisze o syn-chroniczności i dia-chroniczności. 
W swoim wczesnym dziele Czas i to, co inne Lévinas podkreśla, że „czas 
nie jest sprawą oddzielnego i samotnego podmiotu, lecz że jest relacją pod-
miotu do innego człowieka”12. Synchronia opisuje czasowy charakter relacji 
myśli i jej przedmiotu, dla której znamienna jest współczesność myślenia 
i bytu. Diachronia opisuje relację podmiotowości i transcendencji, w któ-
rej wezwanie do odpowiedzialności wyprzedza pod względem czasowym 
samo zaistnienie podmiotowości; ustanawia tym samym niewspółczesność 
Toż-Samego i innego. Dzięki niewspółczesności inny nie może stać się 
przedmiotem myślenia, ale relacja nadal jest możliwa. Czasowość staje się 
w ten sposób możliwością substytucji. Sens substytucji polega na wyznacze-
niu przez transcendencję, przed którym nie można się uchylić – to już się 
było dokonało i oto jest już za późno. Wyznaczenie sprzed wszelkiego czasu 
ustanawia przewagę i władzę innego nad Toż-samym. Nie ma tu przemocy, 
jako że wyznaczenie nie narusza wolności jako fenomenu ontologicznego, 

11 E.  Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P.  Mrówczyński, Warszawa 2000, 
s. 208.

12 E. Lévinas, Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1999, s. 19.
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a ustanawia ją jako fenomen etyczny; usprawiedliwia ją jako wolność, która, 
jak pisze Lévinas, nie jest już wolnością inicjatywy13.

Łatwo teraz odkryć istotną intencję Lévinasa, jaką jest nadanie wol-
ności i podmiotowości ludzkiej owego etycznego charakteru, jakiego po-
zbawiona odniesienia do odpowiedzialności wolność nie może – jak wi-
dzieliśmy – posiadać. A to skłania do odnalezienia dla odpowiedzialności 
miejsca przed wolnością. Etyka może stać się filozofią pierwszą: skoro odpo-
wiedzialność wyprzedza wolność, etyka wyprzedza ontologię. Oto właściwa 
inwestytura wolności i wyznaczenie sensu przed byciem. Zasadne pozostaje 
jednak pytanie, czy cena nie okazała się nazbyt wysoka: czy owo – dokonane 
wbrew Heideggerowi, ale także wbrew wczesnym dialogikom – przesunię-
cie źródła sensu poza skończoność czasu ludzkiego nie oddaliło myślenia 
o odpowiedzialności od właściwego jej wymiaru czasowego i wynikającej 
z niego aktualnej, niepozwalającej się sprowadzić do struktur Toż-samego 
sytuacji spotkania z innym, w którym, jak pisał Martin Buber, Ty wypełnia 
horyzont14. Podjęcie odpowiedzialności, która określa mnie niezależnie od 
mojego wyboru, jest aktem etycznym i nadal dokonuje się w wolności. Do-
konuje się w gorączce chwili, do której żadne rozważanie teoretyczne nie 
mogło mnie przygotować. Podjęcie odpowiedzialności przez wyznaczonego 
niepokojąco przypomina jednak odprawianie rytuału w nieznanej mowie. 
Sens jest ponad i poza obecną sytuacją, poza moim działaniem; nieskończo-
ność czasu oznacza, że jest on również nieludzki. Raz jeszcze skończoność 
czasu ludzkiego jawi się jako źródło samej etyczności.
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