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Wolność – totalność – tolerancja. 
Spór filozoficzny a doświadczenie historii

Idealizm niemiecki dokonał w fi lozofi i ogromnego przełomu. Wraz z fi lozofi ą Kanta 
rozpoczyna się nowa epoka, która skierowuje swoje badania na człowieka jako podmiot 
poznania. Autor Krytyki czystego rozumu rozróżnia dwa źródła poznania: zmysły i in-
telekt. Rozbieżność istniejąca między tym, co spostrzegane i pomyślane powiększa się, 
gdy Kant oddziela intelekt od rozumu. Dla niego wszelka wolność człowieka rozgrywa 
się na poziomie czystego rozumu praktycznego, który kieruje się ideami. Na ich antypo-
dach znajduje się czysty rozum teoretyczny. To napięcie pomiędzy nimi nie jest dostrze-
gane przez naukę, dlatego prowadzi to do poważnych antynomii. Kant utrzymuje, że ta 
dychotomia jest warunkiem koniecznym poznania człowieka i jego możliwości. Z jednej 
strony, mamy do czynienia z fenomenologiczną postawą Kanta, opartą na prezentowaniu 
się nam przedmiotu, z drugiej zaś z myśleniem idealistycznym w obrębie naszych idei. 
Moralność nie posiada możliwości weryfi kacji tego, co doświadczalne, lecz pojęcia po-
wstające na gruncie intelektu tworzą nową jakość, której trudno przypisać takie formy 
naoczności, jak czas i przestrzeń. Etyka Kanta rodzi się w horyzoncie niezależności od 
doświadczenia i tego, co ma determinujący wpływ na przyrodę, świat przedstawiający 
się w przyczynowości. Te dywagacje pojawiające się w Krytyce praktycznego rozumu, 
podobnie jak wcześniej w Krytyce czystego rozumu oscylują wokół problemu epistemo-
logii i etyki człowieka jako podmiotu. Determinująca siła woli sprawia, że wolność roz-
wija się w nim. Stanowi ona o jego suwerenności i niezależności. Etyka, jak i religia, dla 
Kanta wyrasta z innych przesłanek niż dotychczas. Jest ona poza sferą czasu i przestrze-
ni. Ten proces przyczynowości oraz wolności prowadzi do pytania o stosunek podmiotu 
do świata otaczającego. Zasługą Kanta jest, że metafi zyka zaczęła nosić znamiona an-
tropologii. U podstaw metafi zyki stanął człowiek i jego moralność. Idealizm niemiecki 
sięga po Kantowską fi lozofi ę, aby ustosunkować się do świata i tożsamości człowieka. 
Uwieńczeniem fi lozofi i tego rodzaju jest Fenomenologia ducha Hegla. Duch przechodzi 
pewne etapy, żeby móc dojść do postaci ducha absolutnego. Szczególną cechą idea-
lizmu niemieckiego było budowanie pozbawionego sprzeczności systemu. Kant, któ-
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ry przez pewnych fi lozofów zaliczany jest do tej fi lozofi i, proponuje zamiast systemu 
architektonikę i krytykę twórczą. Hegel w dialektyce pokazuje możliwość pokonania 
przeciwieństwa tezy i antytezy w syntezie. Dotarcie do absolutnego ducha ma w historii 
pewne stopnie pośrednie. Kluczowym pojęciem staje się samowiedza ducha. Filozofi a ta 
próbuje pogodzić wolność człowieka i możliwość budowania systemu.

Dla Hegla Ja przechodzi pewną transformację od czystej nieokreśloności, czystej 
refl eksji ku sobie, do założenia pewnej określoności. Ta ostatnia odnosi się do treści 
i przedmiotu. Pojawia się następnie wola, która stanowi jedność refl eksji ku sobie z okreś-
lonością treści. Ten drugi element, który nazywa się negatywnością, tłumaczy, na czym 
polega stosunek do Innego odróżnionego ode mnie. Wola stanowi jedność obu elemen-
tów. Hegel pisze Fenomenologię ducha, w czasie gdy wybucha rewolucja francuska. 
Zakończeniem prezentowanej myśli fi lozofi i starożytnej jest walka pana i niewolnika 
o uznanie. To objaśnienie pojawia się w odniesieniu do postawy stoików, tych samych, 
którzy ukonstytuowali w starożytności pojęcie tolerancji. Miała ona wówczas znaczenie 
bliskie powściągliwej postawie człowieka do świata, który niesie mu wyzwania i po-
rażki. Hegel utrzymuje, że proces kształtowania się ducha odbywa się w historii. Fun-
damentem staje się jednak stosunek Ja do Innego. W odróżnieniu od Hegla pozostali 
przedstawiciele idealizmu samoświadomość ducha nie uznawali za absolutną.

Walka o uznanie między panem a niewolnikiem

W horyzoncie samoświadomości pojawia się problem uznania. Z dialektyki samo-
świadomości ukazuje się jej stosunek do innej samowiedzy. W trakcie tej analizy celem 
jest przedstawienie siebie i tego, co inne. Ma to o tyle znaczenie, że w odróżnieniu od 
niej, Lévinas proponuje innego rozumieć niezależnie od zniesienia tego, co moje, i tego, 
co można nazwać innobytem. W relacji między mną i innym istnieje bariera, której po-
konanie nie jest możliwe poprzez zniesienie różnicy, lecz tym bardziej uwydatnienie 
różnicy. Idealizm niemiecki, który wskazuje na relację między Ja i nie-Ja, nie dostrzega 
niemożliwości pokonania tego dystansu. Samoświadomość w pojęciu etycznym jest za-
kwestionowana przez obsesję na tle Innego. Ten wzajemny stosunek prezentuje u Lévi-
nasa bliskość i skóra. Heidegger jak i wspomniany autor Całości i Nieskończoności, 
odrzucają świadomość jako fundament dla fi lozofi i. Uprzednie względem świadomo-
ści jest ontologiczne pytanie o bycie (istnienie) albo antropologiczno-etyczne zapytanie 
o Innego. To, co dla Lévinasa wraz z ideą nieskończoności pojawia się w perspektywie 
Innego, dla Hegla zdominowane jest przez samoświadomość. Zreferowanie przez He-
gla fi lozofi i antycznej uwypukla się w zagadnieniu samowiedzy. Fenomenologia ducha 
wraz z analizą samoświadomości odsłania poważny problem walki o uznanie. „Samo-
wiedza istnieje sama w sobie i dla siebie o tyle i dzięki temu, że istnieje [jako] sama 
w sobie dla kogoś innego; tzn. istnieje ona jako coś uznanego”1.

1 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 132.
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Duch, przechodząc pewne fazy, dociera do samowiedzy. To stwierdzenie Hegla, że 
samowiedza jest w sobie i dla siebie prowadzi do ograniczenia ducha do horyzontu sie-
bie. To dla siebie jest ugruntowane jednak na relacji zawartej dla kogoś innego. W rze-
czywistości nie chodzi wpierw o dla siebie, ale o dla kogoś innego, które dopiero utwier-
dza dla siebie. Otwiera się nowa perspektywa, która kieruje się ku uznaniu. Problemem 
staje się to, co dotyczy tego, co inne. Rozważanie samowiedzy musi dojść do pewnego 
stanu, w którym dokonuje się rozłączenie tego, co jest bytem dla siebie, i tego, co inne, 
jednocześnie to, co inne, przynależy do samowiedzy.

Samowiedza jest na początku prostym bytem dla siebie i równa się sobie dzięki temu, że wyłącza 
z siebie wszystko, co inne; jej istotą i absolutnym przedmiotem jest dla niej Ja; i w tej swojej bez-
pośredniości, czyli w tym bycie swego bytu dla siebie, jest ona czymś jednostkowym. Wszystko, 
co jest dla niej inne, występuje jako przedmiot nieistotny, mając charakter tego, co negatywne. Ale 
to, co inne, jest również samowiedzą; jednostka staje naprzeciw jednostki2.

Podwójny charakter czynności opiera się na tym, co inne, i na sobie. Filozofi a Hegla 
przedstawia problem siebie i tego, co inne, co jednak w sposób integralny buduje nową 
jakość. „To przedstawienie jest czynnością podwójną: czynnością innego i czynnością 
[dokonywaną] przez siebie”3. Przedstawienie jest czystą abstrakcją samowiedzy. W niej 
to siebie ukazuje się jako negacja przedmiotowości.

Do walki tej muszą one przystąpić, ponieważ każda z nich musi pewność siebie samej jako bytu dla 
siebie podnieść do rangi prawdy – w innej i w sobie. I tylko dzięki narażeniu życia można potwier-
dzić to, że dla samowiedzy istotą nie jest byt, nie jest bezpośredni sposób, w jaki ona występuje, 
nie jest jej pogrążenie w sferze życia, lecz wszystko to, co ma w sobie [przedmiotowego], jest dla 
niej zanikającym momentem, jest ona tylko czystym bytem dla siebie. Jednostka, która nie nara-
żała życia, może wprawdzie być uznana jako osoba, ale nie osiągnęła prawdy tego bycia uznaną 
samoistną samowiedzą4.

Walka o uznanie konstytuuje się wokół uśmiercania innego i narażeniu własnego 
życia. Hegel ma tu na myśli samoświadomość i to, co można nazwać innobytem. W kon-
tekście walki dochodzi do przeciwstawienia się bytu samoistnego i niesamoistnego. 
W niej wyłania się walka o uznanie, które wyróżnia dwie odmienne postacie, takie jak 
pan i niewolnik.

Panem jest świadomość istniejąca dla siebie, ale już nie samo tylko jej pojęcie, lecz istniejąca dla 
siebie świadomość, która zapośredniczona jest ze sobą samą przez inną świadomość, mianowicie 
taką, do której istoty należy to, że jest połączone z samoistnym bytem, czyli z elementem rzeczo-
wym w ogóle5.

W odróżnieniu od pana

...poddany, jako samowiedza w ogóle, odnosi się do rzeczy również negatywnie i ją znosi, ale jest 
ona dla niego zarazem samoistna i dlatego nie może przez swoje negowanie uporać się z nią w spo-
sób defi nitywny, unicestwiając ją, czyli jedynie tę rzecz obrabia6.

2 Ibidem, s. 134.
3 Ibidem, s. 135.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 137.
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Analizie samoświadomości towarzyszy eksplikacja wolności. Idealizm niemiecki, 
rozpoczynając od przesunięcia akcentów na podmiot poznania, dokonuje pewnej zmia-
ny dotyczącej stosunku do wolności. Wcześniejsze zapytywanie o prawdę przysłania 
wolność.

Józef Tischner w Świecie ludzkiej nadziei wskazuje na wolność rozumną i tragiczną, 
powołując się na dwa fragmenty Fenomenologii ducha, w których wyjaśnia Hegel, co 
rozumie przez pojęcie wolności. „Kiedy myślę, jestem wolny, ponieważ nie jestem wte-
dy u nikogo innego, ale jestem bezwzględnie u siebie, a przedmiot, który jest dla mnie 
istotą, jest moim bytem dla mnie w nierozdzielnej ze mną jedności. Mój ruch w pojęciach 
jest ruchem we mnie samym”7 oraz „Wolność jest sama w sobie negatywnością i jako 
taka musi przed nami wystąpić”8. Tischner, prezentując wolność u Hegla, powołuje się 
na jej znaczenie także u stoików. Podział świata zewnętrznego na panów i niewolników 
dochodzi do kresu, jeżeli mamy do czynienia ze świadomością stoicką. W okresie ucisku 
i zniewolenia ujęcie stoickie nie walczy o zwycięstwo nad niewolnictwem, popadając 
niejako w absurdalny stan zależności od bycia niewolnikiem, lecz wznosi się ponad 
dialektykę pana i niewolnika, gdyż jego wolność oznacza myślenie. Jest ona zatem wol-
nością wewnętrzną, wolnością myślenia.

Jej czynność polega na tym [...], by zarówno na tronie, jak w kajdanach, przy całej zależności jed-
nostkowego istnienia, być wolnym i zachować martwą niewzruszoność, która stale wycofuje się 
z ruchu istnienia – zarówno z działania, jak doznawania – w prostą istotność myśli9.

Oprócz wolności w znaczeniu stoickim Tischner przedstawia inne bardzo znaczące 
dla kultury europejskiej interpretacje, tzn. Heideggera, jak i Dostojewskiego (Biesy). 
Punktem kulminacyjnym dla wolności jest jej powiązanie z dobrem i wartościami. Dla-
tego przechodzi Tischner, zaczynając od stoickiej defi nicji, w kierunku Heideggera (wol-
ność tragiczna), Dostojewskiego, Nietzschego, Schellera, aby dojść w końcu do fi lozofi i 
jemu szczególnie bliskiej, tzn. fi lozofi i Innego i fi lozofi i dialogu. Fenomenologia ducha 
w kontekście wolności myślenia miała w przemianach społecznych kolosalne znacze-
nie. Dopełnieniem tej fi lozofi i jest także lektura listów św. Pawła, która sprawiła, że 
kapelan solidarności nawiązuje do intelektualnej wolności człowieka, która zrywa więzi 
zniewalające jego jako człowieka – zniewolenie zewnętrzne. Pan i niewolnik uświada-
miają sobie, że ich strach i przemoc są jedynie pojęciem. Wolność tragiczna charakte-
ryzuje fi lozofi ę Heideggera, w odróżnieniu od rozumnej, która przynależy do Hegla, 
i jego jedność bycia i myślenia. Z naszej perspektywy najistotniejsza jest interpretacja 
wolności stoickiej jako wolności myślenia. Ta eksplikacja wskazuje na wolność bynaj-
mniej nie jako eleutheria, lecz apatheia10. Postawa życiowa stoików wobec cierpienia 
cechuje wolność rozumną, która wykracza poza dialektykę przyjemności i przykrości. 
Kant w Krytytyce praktycznego rozumu także nie daje się uwieść dialektyce skrajnych 
odczuć. Dla niego czynnik determinujący zachowywanie i czynienie dobra ma podstawę 
w zasadach rozumu, które nie podlegają wpływom zmysłów. Dotychczasowe przemy-

07 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, Warszawa 1963, s. 231, cytat za J. Tischner, Świat ludzkiej 
nadziei, ZNAK, Kraków 1992, s. 140

08 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, s. 234, cytat za: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, s. 140
09 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, s. 232.
10 Wolność jako apatheia oznacza niewzruszoność, brak determinacji pochodzącej z doświadczenia.
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ślenia nie mogą upoważniać do postawienia wniosku, że fi lozofi a Heideggera opiera się 
na zmysłowości. Trzeba się tu odwołać do dzieła Heideggera Kant i problem metafi zyki, 
w którym autor ukazuje fi lozofi ę Kanta jako krok milowy w kierunku odkrycia pytania 
o bycie bytu. Ważnym czynnikiem jest tutaj funkcja wyobraźni odbierającej pryzmat 
rozumowi. Heidegger nie posiłkuje się zmysłowością, lecz szuka źródła fi lozofi i w jej 
ukierunkowaniu na prawdę bycia. Nie ma ona jednak podłoża w intelekcie ani rozumie. 
Bliżej jest Heideggerowi do zmodyfi kowanej koncepcji zmysłowości (nastrojenia) niż 
do fi lozofi i opartej na rozumie. Heidegger krytykuje drugie wydanie Krytyki czystego 
rozumu, gdyż Kant przenosi funkcję wyobraźni na intelekt i rozum.

Autor Bycia i czasu, koncentrując się na otwartości bycia, posługuje się metodą fe-
nomenologiczną. Zamiast możliwości przedstawiania się przedmiotów w zjawisku, pro-
ponuje on nazwać wolność jako pozwolić być [Seinlassen]. Fundamentalnym pytaniem 
nie jest dla niego takie, które dotyczy w pierwszym rzędzie wolności, lecz prawdy jako 
nie-skrytości. Odrzuca on idealizm Kanta prowadzący do zagadnień wolnej woli i prawa 
moralnego.

Heidegger, w odróżnieniu od Hegla przerzuca problem samoświadomości poza zain-
teresowanie fi lozofi i stawiającej pytanie o podstawę. Samoświadomość ustępuje miejsca 
pytaniu o bycie bytu. Zamiast wiedzy chodzi o pierwotne rozumienie, którym odznacza 
się jestestwo. Będąc w świecie, zawsze rozumie się ono w stosunku do własnego bycia. 
Nie ma tu wprawdzie walki o uznanie, lecz troska o swoje własne bycie. Jestestwo upa-
dające powraca do własnego bycia wezwane w horyzoncie bycie-ku-śmierci.

Rozumienie jest albo właściwe, wypływające z własnego Siebie, albo niewłaściwe. Nie- wcale nie 
oznacza, że jestestwo odrywa się od Siebie i rozumienie tylko świat. Świat należy do jego bycia 
Sobą jako bycie-w-świecie11.

Bycie w świecie jestestwa jest podstawową prawdą. Napięcie między Sobą i innym 
w dialektyce zamienia się w pytanie o jestestwo i jego bycie. Lévinas sięga do obu tych 
interpretacji. Idealizm niemiecki ukazał problem tożsamości Siebie i tego, co inne. Autor 
Całości i nieskończoności natomiast zmienia znaczenie i kierunek tego, co inne.

Dialektyka ducha absolutnego

Walka o uznanie wyłoniła się z dialektyki absolutnego ducha, który ukazuje się 
w kontekście samoświadomości. Można stwierdzić, że perspektywa samoświadomości 
przedstawia stosunek Ja do Nie-Ja. Odniesienie się wzajemne tego, co nazywało się 
siebie, do tego, co inne miało swoje podłoże w tym, co wewnętrzne, co posiada związek 
z samoświadomością. Relacja między Ja i Innym u Lévinasa nie zawiera się w samo-
świadomości, lecz ją antycypuje. Dla Hegla priorytetem jest duch absolutny, który prze-
chodząc przez poszczególne stadia, dociera do celu, do ostatecznej postaci. Połączenie 
bycia i myślenia charakteryzuje fi lozofi ę Hegla, która buduje system. Lévinas porzuca 

11 M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 207.
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myślenie odwołujące się do mnie i tego, co wobec mnie inne w kontekście absolutne-
go ducha. Stosunek mnie do mnie samego zdradza egocentryczny charakter człowieka. 
Autor Całości i nieskończoności sprowadza problem Ja i Nie-Ja do relacji między mną 
a Innym. Odżegnuje się on od systemu i w zamian za niego ukazuje przestrzeń budo-
waną przeze mnie i przez Innego. U Hegla relacja między mną a Innym pojawia się 
w horyzoncie metafi zyki jako ontologii. Samowiedza prowadzi do poszukiwania tożsa-
mości mojej poprzez to, co inne. Lévinas, inspirowany tradycją żydowską, zwraca się 
w kierunku metafi zyki jako etyki. Metafi zyka grecka jest jej zupełnie obca. Bóg dla niej 
nie jest pierwszym poruszycielem, tym, co porusza sam, nie będąc poruszonym, lecz 
jest Bogiem Jahwe, który wzywa. To wezwanie ma charakter etyczny, który ujawnia się 
w epifanii twarzy.

Lévinas w Inaczej niż być i ponad istotą w kontekście wrażliwości i bliskości powra-
ca myślami do Hegla. „W fenomenologii ducha Hegel stara się pomyśleć substancję jako 
podmiot i zredukować do ruchu – zapośredniczonego odnajdywania bezpośredniości 
po jej zanegowaniu – model bytu lub bytu w sobie przejęte z przedmiotu postrzegane-
go. W ten jednak sposób odzyskanie siebie, rekonkwista, bycie dla-siebie wciąż ożywia 
podmiotowość dostrzeganą w głębi substancji: istota nie porzuca swego conatus. Pod-
miotowość wrażliwości jako ucieleśnienie jest bezpowrotnym porzuceniem, macierzyń-
stwem ciała cierpiącego za innego, ciałem jako biernością i wyrzeczeniem, czystym 
doznawaniem”12. Zarzut kierowany pod adresem autora Fenomenologii ducha dotyczy 
pojęcia substancji, która sprowadzona została do podmiotu. Zapośredniczenie, o którym 
tu mowa, ugruntowane jest na byciu w sobie, wypływającym z przedmiotu zewnętrz-
nego. Ten ruch zapośredniczenia opiera się na samoświadomości podmiotu i stosunku 
do tego, co inne. Lévinas poszukuje relacji, która jest uprzednia względem samoświa-
domości i poznania opartego na stosunku podmiotu do przedmiotu. Dialektyka Hegla, 
mimo iż powołuje do istnienia ruch świadomości, wprowadza to, co inne jako motyw 
zapośredniczenia bycie-dla-siebie. Zamiast bycie-dla-siebie autor Inaczej niż być i po-
nad istotą proponuje jeden-za-drugiego.

Znaczenie jeden-za-drugiego w diachronii – znaczenie bliskości ... nie jest czymś, co po prostu 
towarzyszy znaczeniu charakteryzującemu system. To dzięki znaczeniu jeden-za-drugiego można 
zrozumieć system, świadomość, tematyzację oraz wypowiadanie prawdy i bycia13.

Filozofi a Heideggera poddawała krytyce poziom świadomości i redukcję myślenia 
do relacji między podmiotem i przedmiotem. Jako substytucję świadomości obiera sobie 
kwestię bycia, istnienia, która jest wobec niej bardziej pierwotna. Sięga w tym celu po 
Metafi zykę Arystotelesa. Niezależnie od tego, że Heidegger odrzuca świadomość jako 
podstawę do badania fi lozofi cznego, pozostaje w kręgu fundamentalnej relacji mojego 
bytu do własnego bycia. Lévinas dostrzega tę istotną różnicę w myśleniu Hegla i Hei-
deggera. Doświadczenie historyczne, jak i nawiązanie do tradycji judaizmu sprawiły, że 
autor Całości i nieskończoności zmierza się z problemem kultury europejskiej opartej 
na myśli starożytnej. Przy uwzględnieniu problemu istnienia u Heideggera Lévinas sta-
wia stosunkowo ostrą diagnozę sięgającą podstawy myślenia fi lozofi cznego. Odrzuca on 

12 E. Lévinas, Inaczej niż być i ponad istotą, Kraków 2000, s. 133 i n.
13 Ibidem, s. 134.
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nie tylko samoświadomość jako fundament, lecz także pierwotność pytania o istnienie. 
Heidegger koncentrował się na byciu, które jest moje. Ono jest dla mnie najbardziej 
pierwotne. To, co inne istnieje jedynie jako byt wewnątrzświatowy albo byt poręczny, 
kiedy odnosi się do rzeczy. Pryncypialny charakter ma moje bycie i moje odniesienie do 
niego. Jako jestestwo popadam w niewłaściwy sposób bycia, ale póki istnieję, zawsze 
mogę się wyrywać z tego stanu. To, co zewnętrzne, jest widziane przez pryzmat mojego 
bycia. Lévinas, akceptując fundamentalne zapytywanie Heideggera, wykracza poza nie. 
Pojęcie substancji, które – dla Heideggera – jest utożsamiane z byciem (ousia), nie od-
powiada jednak intuicji etycznej i eschatologicznej, o którą zabiega Lévinas. Stosunek 
do tego, co inne, powoduje, że Lévinas dokonuje rozróżnieniu pragnienia i potrzeby.

Potrzeba i pragnienie

Heidegger wraz z wprowadzoną koncepcją prawdy jako nie-skrytością porusza się 
wokół prawdy bycia. To, co jest identyfi kowane z innym wchłonięte zostaje przez moją 
tożsamość. Jestestwo, które odnosi się do własnego bycia, napotyka byty wewnątrzświa-
towe, w tym także inne jestestwa. Ten, który jest absolutnie Innym, u Heideggera ukazy-
wany jest z perspektywy mojego bycia. Inność jest de facto zawarta w moim stosunku do 
własnego bycia. To, co inne nie ma charakteru absolutnego. Nawet gdy popadam w nie-
właściwość zawsze mam możliwość powrotu do samego siebie. Zarówno właściwość, 
jak i niewłaściwość tkwi u istoty bycia. Człowiek, odnosząc się do własnego bycia, 
znajduje się zawsze między właściwym i niewłaściwym sposobem bycia. Odpowiedź 
na pytanie o bycie sprawia, że pozostaje w kręgu pytania o bycie, także gdy rozważam 
problem tego, co inne. Między mną a innym istnieje przepaść, lecz nie w sensie etycz-
nym i nie ma charakteru absolutnego. Pojawia się on stąd w horyzoncie Toż-samego. Dla 
siebie ugruntowane na relacji zawartej dla kogoś innego u Heideggera przyjmuje postać 
toż-samości bytu, jakim jest jestestwo. To heglowskie dla kogoś zostaje opuszczone.

Ontologia, sprowadzając Inne do Tego-tożsamego, jest pochwałą wolności jako utożsamiania się 
Toż-samego, który nie daje się wyobcować przez Inne. W tym miejscu teoria wkracza na drogę, 
która rezygnuje z metafi zycznego Pragnienia, z cudu zewnętrzności, jakim to Pragnienie się żywi14.

Lévinas w swoim dziele Całość i nieskończoność wskazuje różnice między potrzebą 
a pragnieniem. To drugie określenie wyznacza nowe spojrzenie na to, co Inne z perspek-
tywy dobra. Tożsamość nie jest wówczas przewodnim pytaniem. Prawdziwą tożsamość 
zyskuje się, tracąc ją w relacji transcendentnej z Innym. Lévinas utrzymuje, że fi lozofi a 
Heideggera porusza się w obszarze potrzeby, podczas gdy relacja transcendentna zdomi-
nowana jest przez pragnienie.

14 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, Warszawa 1998, s. 31.
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Przeżycie historii i doświadczenie filozoficzne

Począwszy od przedstawicieli idealizmu niemieckiego, pojawił się problem toż-
samości. To zasadnicze pytanie wystąpiło wspólnie z poszukiwaniem odpowiedzi na 
pojęcie substancji. Dla Hegla tożsamość ma miejsce w historii. Dla Lévinasa historia 
ma nieco inne oblicze. W kontekście rozerwania całości [totalności], która była obecna 
jeszcze u Heideggera, Lévinas określa pojęcie historii. Dokonuje zatem absolutnej se-
paracji między mną a Innym. Ja szukające tożsamości, Tożsamy wraz z Innym nie może 
kształtować jedności jako całości.

Twierdząc, że Inny może pozostać absolutnie Innym, że z Toż-Samym wchodzi tylko w stosunek 
mowy, mówimy innymi słowy, że historia – polegająca na utożsamianiu tego samego – nie może 
rościć sobie pretensji do łączenia Toż-Samego i Innego w całość15.

Filozofi a nie może więcej budować całości, która niszczy relacje międzyludzkie. 
Zamiast Lévinas proponuje relację transcendentną, czyli  (jeden-
-za/dla-drugiego). Proces przechodzenia od stosunku jestestwa do własnego bycia ku 
Innemu wymaga porzucenia myślenia w obszarze całości. Relacja transcendentna nie 
stanowi walki o uznanie, lecz bliskością bliższą niż wszelka bliskość.

W tym kontekście autor Całości i nieskończoności klasyfi kuje ontologię jako fi lo-
zofi ę przemocy, fi lozofi ę imperialną. „Filozofi a władzy, ontologia jako fi lozofi a pierw-
sza, która nie kwestionuje Tego Samego, jest fi lozofi ą niesprawiedliwości. Ontologia 
Heideggerowska, która podporządkowuje stosunek do Innego relacji z byciem w ogóle 
– nawet jeśli przeciwstawia się namiętności technicznej, wynikającej z zapomnienia by-
cia przesłoniętego przez byt – pozostaje w służbie anonimowości i nieuchronnie prowa-
dzi do innej władzy, do imperialistycznego panowania, do tyranii”16. Lévinas – silnie 
zakorzeniony zarówno w tradycji żydowskiej, jak i fi lozofi i greckiej, ale i nowożytnej 
– próbuje te dwie formy mądrości połączyć w jedną. Odrzuca w tym celu racjonalne 
skłonności fi lozofi i, by obdarować etykę i moralność tym, co zawiera się w eschatolo-
gii. Zrywa ona ze skłonnością do kształtowania całości. Myślenie w horyzoncie całości 
oznacza, że uprzednio mamy już do czynienia z jej rozumieniem. Ten wyprzedzający 
charakter jest dla fi lozofi i nieszczęściem. Zamiast historii Lévinas proponuje eschato-
logię. „Wizja eschatologiczna rozrywa totalność wojen i imperiów, w których się nie 
mówi. Nie odnosi się do końca historii w bycie rozumianym jako całość, lecz ustana-
wia relację z nieskończonością Bytu, który przerasta całość”17. Rozerwanie całości za 
pomocą eschatologii nazywa Lévinas: znaczeniem bez kontekstu. Relacja między mną 
jako Toż-samym a Innym nie rozrywa separacji, lecz ją jeszcze bardziej potęguje, dla-
tego Lévinas sięga po ideę nieskończoności, którą wygenerowała nowożytna fi lozofi a. 
Stosunek transcendentny obu odseparowanych bytów opiera się na idei nieskończo-
ności. W niej historia nie stanowi już ciągłości, bo ten wymiar jest eschatologiczny. 
Dla Lévinasa nie jest możliwe formowanie relacji transcendentnej, odseparowanych 

15 Ibidem, s. 28.
16 Ibidem, s. 36.
17 Ibidem, s. 6.
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bytów na gruncie zniesienia różnic, lecz spotęgowania. W zamian za ekstatyczno-
-horyzontalną jedność czasu u Heidggera proponuje Lévinas diachronię czasu, wymiar 
eschatologiczny. Projektujące zdecydowanie musi ustąpić miejsca eschatologii. Autor 
Całości i nieskończoności doszukuje się w aktach intencjonalnych, nakierowanych na 
przedmiot, braku pierwotności. Dlatego muszą zostać zamienione na mowę, która niesie 
w sobie możliwość budowania nowej przestrzeni między mną a Innym.

Separacja sprawia, że nie jest możliwe zniesienie inności, lecz wskazuje na możli-
wość stworzenia wspólnoty, która antycypuje wszelką świadomość i relacje poznawcze. 
Poniekąd Lévinas jest tu kontynuatorem linii Heideggera, gdy weźmiemy pod uwagę 
kwestię świadomości. Rozumienie Heideggera zmienia się tu w mowę etyczną, która 
traci ontologiczny wymiar i staje się otwartością, ale na Innego. Lévinas deprecjonuje 
w ten sposób stosunek bytu do własnego bycia.

Zakończenie

Hegel, roztrząsając problem samoświadomości, powraca myślą do fi lozofi i stoickiej, 
której zawdzięczamy także jedno z pierwszych rozumień słowa tolerancja. Dla niego 
jednak przede wszystkim jest istotne pojęcie abstrakcyjnego myślenia, dla którego uzu-
pełnienie stanowi realizm sceptyków. Lévinas, sam doświadczając tragicznego losu 
spowodowanego przez totalitaryzmy, porzuca myślenie w kategoriach historycznych 
na rzecz myślenia eschatologicznego. Walka o uznanie, o utwierdzenie się we własnej 
samoświadomości napotyka problem Innego. Heidegger zastępuje go ontologicznym 
pytaniem o bycie. Inny człowiek staje się jedynie bytem wewnątrzświatowym w moim 
rozumieniu. Autor Całości i nieskończoności, dostrzegając znaczenie pojęcia bycia, 
wskazuje na to, co jest bardziej pierwotne i zarazem wykraczające poza bycie. W Feno-
menologii ducha nie występuje pojęcie tolerancji, lecz spór i walka. Propozycja Lévina-
sa przedstawia zdecydowanie głębsze pojęcie niż tolerancja. W zamian za nie występuje 
wrażliwość i bliskość. Im bardziej człowiek czuł się wyobcowany, tym bardziej do-
szukiwano się miłości i transcendentalnej relacji z Innym. Wbrew oczekiwaniom Lévi-
nas nie szuka historycznej sprawiedliwości, lecz relacji eschatologicznej, która stanowi 
przejaw głębokiej miłości. Jego zamiarem jest porzucenie fi lozofi i zdominowanej przez 
myślenie totalne, oparte na całości, i uwrażliwienie na asymetryczną relację między mną 
a absolutnie Innym. Tolerancja stoicka przekształca się w obsesję za Innym, wyrażoną 
w jeden-za-drugiego. Współczesna fi lozofi a utraciła skłonności do dialektyki, do walki 
o uznanie, i w zamian zaproponowała myślenie etyczne bez kontekstu. Ta bezinteresow-
na relacja, która pozwala wyjść poza siebie, rodzi się wówczas, gdy barbarzyństwo i do-
świadczenie tragedii przybrało postać niemożliwą wcześniej do wyobrażenia. Trudno 
przyjąć, aby fi lozofi a Lévinasa mogła zaistnieć bez uprzedniego pytania o tożsamość, 
postawionego przez Kanta i cały idealizm niemiecki. Lévinas uwzględnia także krytykę 
Heideggera i wypracowane przez niego pytanie o bycie. Relacja transcendentna zamiast 
dia-lektyki wskazuje na dia-log, który nie znosi różnic, lecz je tym bardziej uwydatnia 
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i uwrażliwia na nie. Filozofi cznemu sporowi towarzyszy historia, która podkreśla ko-
nieczność kształtowania koncepcji wolności na odpowiedzialności jeden-za-drugiego. 
Ten wyraz braterstwa oraz solidarności bez przemocy i skłonności imperialnej stanowi 
przełom w myśleniu europejskim. Filozofi i walki przeciwstawia Lévinas nową metafi -
zykę otwartą na Innego. 

Pragnienie metafi zyczne otwiera sam wymiar wysokości. Fakt, że wysokość ta 
nie jest już niebem, ale Niewidzialnym, stanowi właśnie o jej wyniesieniu i godności. 
Umrzeć dla Niewidzialnego – oto metafi zyka18.
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