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Leyinasowska krytyka
tradycyjnych koncepcji języka.
U źródeł etycznej archeologii języka
Levinasowskie rozumienie języka organizuje się wokół próby filozoficzne
go usprawiedliwienia potocznej, jak się wydaje, intuicji języka, zgodnie z któ
rą potwierdzające się w swej osobowej autonomii jednostki usiłują uwolnić się
w sferze komunikacji językowej od swych uprzedmiatawiających je i wydają
cych przypadkowi faktycznych determinacji, by na fundamencie osiągniętego
porozumienia ustanowić wolną od przemocy, pokojową wspólnotę. Jej usta
nowienie zakładałoby wówczas istnienie jakiejś bezwarunkowo wiążącej ucze
stniczące w niej indywidua prawdy uniwersalnej, uniwersalnej przynajmniej
w granicach tej zmediatyzowanej komunikacją językową intersubiektywności.
Owa w ten sposób wyartykułowana intuiqa języka stanowi zarazem paradyg
mat Levinasowskiego rozumienia źródłowej sfery istnienia człowieka. Levinas
wpisuje ją w porządek etycznie ujętej boskiej creatio ex nihilo, a tym samym
nadaje jej fundamentalnie metafizyczne znaczenie: wychodząc od absolutnego
etycznego sensu, jaki stanowi płynące z niepamiętnej przeszłości Boga-Nieskończonego-Dobra pierwotne — nie dające się zobiektywizować,
uprzednie wobec zaangażowania jednostek w bycie — pozwania Ja do bez
warunkowej odpowiedzialności za Drugiego, poprzez którego (jego moralnie
daną twarz) pozwanie to się manifestuje, jednostki te podejmują wzajemną
komunikację, by w perspektywie jej etycznej i imperatywnej intelligibilności
ukonstytuować związany z istnieniem w bycie świat ludzki.
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Ów projekt zorientowanej metafizycznie transcendentnej komunikacji Le
vinas poddaje trzem zasadniczym wymogom. Po pierwsze komunikacja ta po
winna być rzeczywista, czyli taka, która w istnienie ludzkie wnosi nowe,
transcendentne — przywracające temu istnieniu absolutną perspektywę — tre
ści. Po drugie, powinna ona gruntować uniwersalne znaczenie owych treści.
Po trzecie, uniwersalność zapośredniczającego komunikację znaczenia abso
lutnego powinna uzgadniać się z niepowtarzalnością komunikujących się
w żywiole tego, co uniwersalne, jednostek. Innymi słowy, komunikacja etycz
na winna urzeczywistniać relację heterogeniczną, to jest taką, w której tworzą
ce ją jednostki nie ustanawiają, pomimo uniwersalności sensu, anihilującej ich
odrębność totalności, tak że Ja nie traci swej odrębności, a Drugi swej od
mienności: jej zachowanie (podjęcie pozwania do odpowiedzialności) czyni
komunikację etyczną nieodwracalną, a zaangażowane w nie jednostki — niewymiennymi.
Dokonane przez autora Totalité et Infini utożsamienie fundującej istnienie
człowieka w świecie komunikaqi etycznej z językiem stanowi niewątpliwie
0 teoretycznej sile przedstawionej przez niego koncepcji języka i o oryginalno
ści jego ugruntowanej w tej koncepcji syntezy metafizycznej.
Levinas rozwija metafizyczne znaczenie języka w (negatywnej) perspekty
wie krytyki tradycyjnego, jak i współczesnego rozumienia języka, z jednej
strony, oraz w (pozytywnej) perspektywie stanowiącej niewątpliwie o istocie
jego projektu próby uzgodnienia niepowtarzalności jednostki z uniwersalnym
wymiarem jej istnienia, z drugiej. Oznacza to, że Levinasowska refleksja nad
językiem wyrasta, z jednej strony, z próby przezwyciężenia trudności, jakie
napotkały tradycyjne interpretacje języka, a z drugiej, z karkołomnej w istocie
rzeczy próby uzgodnienia dwóch fundamentalnych kategorii etyczno-metafizycznych, czyli z próby ugruntowania przejścia od odpowiedzialności (do
świadczenie moralno-metafizyczne) do sprawiedliwości (porządek stanowiące
go horyzont istnienia w świecie bytu).
Levinasowska krytyka tradycyjnego rozumienia języka stanowi funkcję
dokonanej przez niego ogólnej krytyki tradycyjnej, racjonalistycznej meta
fizyki, jak również różnych współczesnych prób jej przezwyciężenia. W me
tafizyce tej Levinas widzi wyraz „zapomnienia” transcendencji etycznej, nie
stanowiącego dlań bynajmniej rezultatu poznawczej aberraq'i umysłu, lecz
manifestującego ontologiczny sposób bycia podmiotu. Zapoznanie transcen
dencji stanowi moment jego ontologicznej konstytucji jako bytu oddzielonego
1 zamkniętego w immanencji swej tożsamości: transcendencja pozwania do
odpowiedzialności zakłada właśnie podmiot monadyczny i ontologicznie ego
istyczny.
Dynamikę konstytuqi Ja tożsamego (Tego-samego) Levinas pokazuje
w ramach dialektyki, na mocy której Ja zmysłowe, zależne od świata, przeob
raża się w Ja podporządkowujące sobie świat i znoszące jego bytową odręb-
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ność w immanencji swej tożsamości. Ja naturalne konstytuuje się w swej zalą
żkowej tożsamości poprzez ekstatyczne rozkoszowanie się amorficznym świa
tem żywiołów (czystych zdesubstancjalizowanych jakości zmysłowych), czyli
poprzez indywidualizującą je pełnię zmysłowego szczęścia. W obliczu wyraża
jącego „niepewność jutra” rozkoszy i stanowiącego drugą stronę żywiołów
przedludzkiego, anonimowego bytu il y a Ja zmysłowe odracza rozkosz, sku
pia się w dystansującej wobec świata eksterytorialnej siedzibie, wychodząc od
której urzeczywistnia swój zamysł zabezpieczenia rozkoszy, a mianowicie pod
porządkowania sobie świata poprzez zawłaszczającą go prerefleksyjną praxis.
Właśnie zapoznana w toku tej ontologicznej konstytucji podmiotu transcen
dencja etyczno-językowa zapośrednicza przejście od wyrywającej rzeczy z bez
kształtnego żywiołu pracy do obiektywnego wymiaru istnienia człowieka
w świecie. Zakorzeniona w pojęciowej, znoszącej to, co jednostkowe i różno
rodne ogólności języka obiektywność znowi odmienność świata, wpisując go
w immanencję stanowiącej sposób bycia podmiotu w świecie jego tożsamości.
Wzajemne relacje monadycznych i traktujących się na poziomie bycia w świe
cie jako naturalne siły jednostek wyrażają się w uniwersalnym konflikcie (jego
paradygmatem jest dla Levinasa Hobbesowska wizja stanu natury), który zo
staje zniesiony za cenę stymulowanego strachem przed śmiercią ustanowienia
ponadjednostkowego — urzeczywistniającego pokój poprzez ograniczenie
wolności jednostek — i racjonalnego porządku państwa. Wyrastająca z alie
nacji dzieł ludzkich historia przekształca się w toku swego rozwoju w samo
dzielną siłę, staje się jedynym horyzontem ludzkiego doświadczenia świata,
zamykającą jednostki w swej immanencji i przekształcającą się w sam byt ca
łością, która zatopionym w niej jednostkom jawi się jako miara rozumności
i sensowności ich istnienia. Alienacja oderwanej od swych metafizyczno-etycznych źródeł historii znajduje, wedle Levinasa, swój apokaliptyczny wy
raz w wywłaszczającym jednostki z ich osobowej struktury, znoszącym ich
autonomię i jednostkowość radykalnym „złu historii” XX wieku.
W przekonaniu Levinasa faktycznie istnienie człowieka wyrażają dwie
przeciwstawne, rozsadzające pierwotną etyczną intersubiektywność i rodzące
przemoc postawy: anarchiczny, przeciwstawiający wewnętrzność człowieka je
go zewnętrzności indywidualizm oraz uznający prymat bezosobowej całości
(historii, państwa) uniwersalizm. Obie znajdują swój bezpośredni dyskursywny wyraz w filozofii zachodniej; wyznaczają jej dwie fundamentalne, antagonistyczne orientacje: monadologiczną i totalistyczną. Pierwsza, wyrażająca
przemoc samotności, rewindykuje subiektywność i niepowtarzalność jako za
sadę istnienia jednostki, druga, związana z przemocą bezosobowej całości, uj
muje jednostkę w perspektywie bytu. Żadna z nich nie jest w stanie ugrun
tować transcendentnego pluralizmu niesprowadzalnych do siebie, a zarazem
potwierdzających się w tym, co uniwersalne, jednostek. Obie znajdują swój
wyraz w klasycznej raqonalistycznej metafizyce oraz w radykalnie kwestionu
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jącej ją filozofii współczesnej. Poddając zasadniczej krytyce raqonalizm oraz
współczesny postracjonalizm Levinas usiłuje właśnie ugruntować transcen
dentny status języka.
U podstaw zachodniego racjonalizmu leży fundamentalne założenie, iż
człowiek określa się zasadniczo przez rozum jako dyspzycję poznawczą, zaś
więź człowieka ze światem przez poddającą faktyczność jego istnienia wymo
gom racjonalności aktywność poznawczą. Świat w swej racjonalnej, intelligibilnej strukturze daje się wówczas sprowadzić do obiektywnie danych treści,
czyli przedstawień świadomości. W perpektywie filozofii przedstawienia
i świadomości język zostaje ujęty jako „przekaz wieści”, czyli jako zewnętrzny
wobec całego procesu poznania, poszczególnych aktów świadomości, w pełni
dysponowalny instrument komunikowania treści poznawczych, zaś znaczenia
językowe jako wtórne wobec krążących w poznawczej immanencji świadomo
ści idealnych znaczeń, redukowalne zatem do „treści danych świadomości”.
Komunikując je język stanowiłby lustrzane odbicie obiektywnej rzeczywistości
bądź idealnych, zakorzenionych w transcendentalnych zasobach świadomości
znaczeń. Ta komunikacyjna funkcja języka jako neutralnego — nie naruszają
cego integralności przekazywanych znaczeń — nośnika treści poznawczych
znajduje swoje ograniczenie w — związanej z cielesno-zmysłowym zakorzenie
niem aktów poznawczych — figuratywno-metaforycznej tkance języka: poja
wiająca się między myślą a ujmowaną przez nią intelligibilną rzeczywistością
metaforyczność języka ma swoje źródło w „wadliwości postrzeżenia”, w zaw
sze zawężonym polu percepcji, co sprawia, że sens odsyła do „innej, obecnie
nieobecnej danej”, ożywia to, co dane, wykraczając poza nie. Ową metafo
ryczną, niszczącą przejrzystość języka nadwyżkę sensu należy, zgodnie z bez
względnym wymogiem raqonalizaqi faktyczności życia, poddać refleksji, aże
by przywrócić czystą receptywność myśli i przyporządkować znaczenie rzeczy
wistości. W refleksji tej powinno usprawiedliwiać się każde „niesione mową”
znaczenie, bez względu na to, czy dane świadomości są „ideami, relacjami, czy
jakościami zmysłowymi” (ZS, s. 240)*.
To zapoczątkowane filozofią Platona rozumienie języka w kategoriach
przedstawienia można jeszcze odnaleźć w intuiqonizmie Husserla, dla którego
ekspresja językowa służy jedynie „utrwaleniu i upowszechnieniu znaczeń
uprawamacnianych przez intuiqę”, konstytuowanych przed wejściem w język
jako system znaków: „słowo jest oknem; jeśli stanowi ekran należy je odrzu
cić” (TI, s. 180).
W przekonaniu Levinasa grzech pierworodny racjonalistycznego rozumie
nia języka polega na tym, iż ugruntowując język na przedstawieniu nie jest
ono w stanie wskazać racji dostatecznej jego istnienia. Jeśli bowiem jedyną
raq'ą aktywności świadomości jest poznanie i jeśli poprzez aktualizowane
* Wykaz stosowanych skrótów dziel Levinasa znajduje się na końcu artykułu.
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poznanie świadomość osiąga autarkię, zamykając się we własnej immanencji,
to trudno zrozumieć dlaczego „myślący ma c o ś do powiedzenia”, dlaczego
„nie zadowalałby się myśleniem czegoś w myśli” (DQVI s. 229).
Możliwości komunikacji językowej nie jest w stanie ugruntować filozofia
monadologiczna wychodząca od monadycznych i samowystarczalnych jedno
stek. Teza ta jest w pełni zrozumiała na gruncie nieracjonalistycznej wersji
filozofii monadologicznej (np. egzystencjalizm), wedle której niepowtarzalość
jednostek konstytuuje się pod warunkiem nieistnienia bezosobowej uniwersal
ności rozumu: komunikacja językowa jest de iure niemożliwa, ponieważ pro
wadziłaby do zniesienia niepowtarzalności komunikujących się w pojęciowej
ogólności języka, upodobniałaby ich do siebie, wznosząc tym samym obejmu
jący ich i znoszący ich odrębność porządek uniwersalny. Wynika z tego jasno,
że filozofia monadologiczna w swej wersji racjonalistycznej, takiej zatem, któ
ra utożsamia jednostkę z cogito, nie jest w stanie ugruntować niepowtarzalno
ści, zawiera już bowiem w sobie projekt filozofii całości: komunikacja języko
wa jest z gruntu niemożliwa, poniewż rewindykujące w sobie — ten sam
— rozum jednostki rozpuszczają się w odkrywanym przezeń porządku prawd
uniwersalnych, a jeśli istnieje ona na poziomie empirycznego istnienia jedno
stek, to jest możliwa jedynie w horyzoncie uprzedniego warunkującego poro
zumienie uniwersalnego sensu, jest pozorna, gdyż nie wnosi niczego nowego,
czego poszukujące prawdy jednostki nie mogłyby ogarnąć własnym aktualizu
jącym rozum wysiłkiem. Rozwińmy powyższy wątek.
Rewindykowana przez filozofię całości prawda uniwersalna znosi warun
kującą komunikację jednostkowość, ponieważ „nie pozostawia czegokolwiek
innego poza samą sobą”, jest tożsama z „całością bytu” (DQVI, s. 240). Otóż
świadomość jednostkowa poznaje świat w immanencji własnej myśli, w której
„rzeczy stają się ideami”, w ów cyrkularny i uniwersalizujący się dialog „du
szy rozmawiającej z samą sobą” wciąga również samą siebie, innymi słowy
podlega uniwersalnym roszczeniom własnego milczącego dyskursu, by prze
kształcić się w „moment myśli”, czyli w odsyłające do intelligibilnej esencji
(istoty) człowieka, znoszące jego partykularność abstrakcyjne pojęcie (ideę).
„W myślącej jednostce rozum istniałby jedynie w tej mierze, w jakiej wchodzi
łaby ona sama w swój dyskurs, w którym, w etymologicznym znaczeniu ter
minu [comprendre — P.P] myśl obejmowałaby myśliciela, w którym rozumia
łaby go” (TI, s. 44-45). W ten sposób poddająca świat swym własnym po
znawczym wymogom myśl racjonalna obejmuje sukcesywnie „całość bytu aż
po zwierzęce indywiduum, które myśl tę zamieszkiwało” (DEHH, s. 167); in
nymi słowy: człowiek rozpuszcza się w swej partykularności w aktualizowa
nym przez własną myśl uniwersalnym bezosobowym rozumie. Immanentna
świadomości rozumność polegałaby zatem na rezygnacji z własnej — afirmującej się jedynie w sferze deprecjonowanej przez rozum animalnej partykular
ności — jednostkowości, na stanowiącym wymóg samej rozumności wejściu
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w „wewnętrzną koherencję idealnego porządku”, w którego intelligibilnej
i uniwersalnej immanenq'i „ulatniałaby się niepowtarzalność myśliciela” (TI,
s. 183, 45).
U podstaw totalistycznego racjonalizmu leży zatem założenie, iż rozum
jest wspólny wszystkim jednostkom — nosicielom tego odnajdywanego
w nich i za cenę ich dezindywidualizaq'i rozwijanego przez nie rozumu. W tej
perspektywie konieczność komunikacji językowej jest niezrozumiała, a jeśli
komunikacja taka istnieje, to w swej społecznej faktyczności jest komunikacją
pozorną. W istocie rzeczy stanowi immanentny monolog jedynie aktualizowa
nego przez jednostki, lecz negującego je rozumu, który ,jako jedyny nie może
mówić do innego rozumu”. „Wspólnota myśli powinna jednak uczynić nie
możliwym język jako relację między bytami. Spójny dyskurs jest jeden. Myśl
uniwersalna obywa się bez komunikacji. Rozum nie może być inny dla rozu
mu. W jaki sposób jeden rozum może być ja bądź innym, jeśli sam jego byt
polega na wyrzeczeniu się poszczególności” (TI, s. 182, 144). W ten sposób
racjonalizm, jak sądzi Levinas, ujmowałby kwestię możliwości komunikacji
językowej w optyce fałszywej alternatywy: albo istnieją nieredukowalne do
rozumu, uprzednie wobec komunikacji i niepowtarzalne jednostki, a wówczas
komunikacja między nimi jest niemożliwa (filozofia monadologiczna), albo
też jest ona możliwa, jako że przebiega w uprzednim wobec samych jednostek
horyzoncie uniwersalnego sensu (rozumu), lecz wówczas pociąga za sobą znie
sienie ich niepowtarzalności. Jednostkowość człowieka staje się iluzją, jednak
że sama możliwość takiej iluzji pozostaje czymś niewytłumaczalnym, gdyż
„możliwość iluzji potwierdza jeszcze istnienie źródła subiektywnego, przynaj
mniej podziemnego, wyschnięcia którego intelligibilność nie może spowodo
wać” (TI, s. 75, 192).
Filozofia racjonalistyczna usiłuje uciec przed tymi konsekwencjami, uzna
jąc komunikację językową i warunkujące ją istnienie jednostek za skutek
„tymczasowego zerwania całości”, „akcedyntalnego upadku”: „wielość myślą
cych, pluralność świadomości [...] jest prostym faktem — jakimś przypadkiem
bądź czysto empirycznym nieszczęściem — skutkiem jakiegoś upadku bądź
ontologicznej katastrofy Jednego” (TI, s. 75; DQVI, s. 219). Wówczas jednak,
zauważa Levinas, filozofia całości, po pierwsze, nie jest w stanie zadawalająco
wyjaśnić możliwości tego upadku, skoro rozpraszająca się w empirycznej wie
lości całość my być całością rozumną, samowystarczalną i doskonałą — „Nie
skończonością, Absolutem, tym, co Doskonałe” (TI, s. 75). Po drugie, nie jest
ona w stanie wyjaśnić — Levinas nawiązuje tu niewątpliwie do przeprowa
dzonej aprzez Rousseau krytyki hobbesowskiej wizji stanu natury1 — w jaki
sposób jest możliwe przejście od pogrążonej w swej — utożsamianej ze skończonością — animalności i poddanej presji swych naturalnych determinacji
1
Por. J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w:
Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 153-169.
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partykularnej egzystencji zwierzęcej do egzystencji rozumnej, poddanej wymo
gom istnienia uniwersalnego: „w jaki sposób jest możliwe zwierzę rozumne,
w jaki sposób partykularność osobowości może być pobudzana przez prostą
uniwersalność idei, w jaki sposób może ustąpić egoizm” (TI, s. 183). W ten
sposób filozofia całości nie potrafi wyjaśnić zorientowanej na ustanowienie
wiedzy absolutnej i rozumnego ładu komunikacji językowej pomiędzy egois
tycznymi jednostkami, a zatem ukazać możliwości — Levinas odwołuje się tu
do Platona — „doprowadzenia do dialogu bytów przeciwstawnych i skłon
nych do zadawania sobie przemocy” (DQVI, s. 217).
Z jednej strony musi ona odrzucić możliwość ugruntowania uniwersalno
ści wiedzy i komunikacji obiektywnej na podstawie naturalistycznego zrówna
nia istnienia naturalnego i istnienia rozumnego; na mocy owego zrównania
rozum dałby się pojąć jako „system praw, który rządzi naturą [...] świadomo
ści” i który jest wspólny wszystkim świadmościom: „zgoda pomiędzy świadomościami wyjaśniałaby się zatem przez podobieństwo między bytami ukon
stytuowanymi w taki sam sposób” (TI, s. 182-183). Naturalizm nie tylko
uniemożliwiałby, tak jak racjonalizm, ugruntowanie jednostkowości człowie
ka, ale nade wszystko — Levinas odwołuje się tu explicite do Husserlowskiej
krytyki naturalizmu — prowadziłby do ustanowienia rozumności zrelatywizowanej do gatunkowego porządku istnienia jednostki, a zatem pozbawionej
uniwersalności.
Z drugiej strony, odrzucając odwołanie się do przemocy jako środka re
stytucji uniwersalnego wymiaru istnienia człowieka, racjonalizm musi odwo
łać się do „perswazji”; ta jednak zakładałaby już uprzednią akceptację rozu
mu bezosobowego” (LC, s. 267). Toteż racjonalizm przeciwstawiając sobie
partykularną jednostkowość i racjonalną, bezosobową całość bytu musi przy
jąć, iż „rezygnacja jednostki ze swej stronniczości spełnia się jak gdyby po
przez tyranię” (TI, s. 230) negującego ją rozumu absolutnego; sama jednostka
bowiem nie może i nie chce, na mocy swj naturalnej stronniczości, zanegować
siebie w tym, co racjonalne. W ten sposób swój zamysł „ustanowienia pokoju
przez Rozum” racjonalistycznie ujęta filozofia całości gruntuje na przemocy
nazwanej przez nią sublimacją (egoistycznej i zwierzęcej jednostki w imię jej
rozumności). Tę przemoc racjonalizm przeciwstawia przemocy rewindykującej
nieredukowalną „wewnętrzność” ja i znoszącej wszelką uniwersalność „ontologii podmiotu wyizolowanego” i w tym też sensie, wedle Levinasa, „przeciw
egoistycznemu protetowi subiektywności [...] uniwersalizm rzeczywistości heg
lowskiej miałby rację”, usprawiedliwiając „identyfikację woli i rozumu” (TI,
s. 277, 193).
Racjonalizm nie jest w stanie wyjaśnić konieczności komunikaq'i języko
wej ani ugruntować odrębności porozumiewających się jednostek, ale, jak są
dzi Levinas, to właśnie w stymulowanym przez ową komunikację ideale praw
dy absolutnej i obiektywnej jest już zawarty projekt racjonalistycznej filozofii

146

Paweł Pieniążek

całości. Osiągnięcie tego ideału w sferze języka obiektywnego zakłada wielość
dążących do prawdy absolutnej świadomości, które podejmują dialog i wy
mieniają myśli cełujące w poprzedzający komunikację sens obiektywny. Otóż
w trakcie tej poddanej rygorom poznawczej obiektywności wymiany myśli je
dnostki „zbierają się wokół jakiejś, tej samej myśli”, „wchodzą w myśl inne
go” i w ten sposób „zbiegają się w rozumie”, „utożsamiając się ze sobą”
(DQVI, s. 240). Podlegając wbudowanym w język pojęciowy roszczeniom do
poznawczej uniwersalności, zostają zredukowane do „pojęć, które konstytu
ują, komunikując sobie świat”, „wchodzą we własny dyskurs”: „oddzieleni
myśliciele stają się racjonalni jedynie w tej mierze, w jakiej ich osobowe akty
występują jako momenty jedynego i uniwersalnego dyskursu” (TI, s. 230, 44).
Levinas sądzi zatem, iż na gruncie racjonalistycznego rozumienia języka
jako opartej na przedstawieniu, zakładającej istnienie sensu obiektywnego ko
munikacji pojęciowo-poznawczej nie można ugruntować samego faktu mó
wienia ani bytowej odrębności i odmienności mówiących. W konsekwencji tej
krytyki Levinas próbuje przemyśleć na nowo status uniwersalności sensu oraz
podmiotowości ludzkiej, a tym samym zmediatyzowanej ową uniwersalnością
komunikacji językowej. W ten sposób nawiązuje do współczesnego radykal
nego antyracjonalizmu, do wypracowanych na jego gruncie rewolucyjnych
koncepcji języka, które ukazując „głęboki nierozerwalny związek myśli i sło
wa” kwestionują prymat przedstawienia, sensu poznawczego i kogitacyjnego
rozumienia człowieka.
Koncepcje te Levinas — odnoszący się do Heideggera i Merleau-Ponty’ego — analizuje w perspektywie językowego statusu metafory. Wychodzą
one, zdaniem Levinasa, od tezy o nieredukowalnie metaforycznej strukturze
języka i w rezultacie tego odwracają tradycyjnie rozumiany związek pomiędzy
znaczeniem i językiem. Metaforyczne zapośredniczenie myśli i rzeczywistości
nie wypływa już z niedoskonałości percepcji, lecz stanowi o samej naturze
języka. Metaforyczna nadwyżka sensu nie odsyła do chwilowo nieobecnych
danych postrzeżeniowych, lecz do „danej przyszłej lub minionej”, „pozatranscendentnej”, czyli wykraczającej poza horyzont tego, co w konkretnej sytuacji
może być potencjalnie dane postrzegającemu podmiotowi. W ten sposób zna
czenie językowe odsyła zawsze do innych znaczeń, a poprzez to do znaczącej
całości języka. Czerpie swój sens z nie dającego się już w całości uobecnić
nieredukowalnego horyzontu znaczenia, nie daje się — wbrew empirystycznemu atomizmowi — sprowadzić do prostej sumy danych, skoro „każda z da
nych potrzebowałaby jakiegoś horyzontu, aby się określić i dać”. Toteż „każ
de znaczenie werbalne jest punktem zlania się w jedno nieprzebranych rzek
semantycznych” (ZS, s. 242).
Zasadnicza niemożność sprowadzenia metaforycznych znaczeń do ideal
nych i w pełni obecnych znaczeń czystej świadomości oznacza, że język nie
jest już przeźroczystym nośnikiem znaczeń, lecz uprzywilejowanym miejscem
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ich ujawniania się. To odwrócenie relacji pomiędzy znaczeniem a myślą pocią
ga za sobą odwrócenie relacji pomiędzy językiem a rzeczywistością, na mocy
którego język nie odzwierciedla już rzeczywistości, lecz w sposób konieczny
zapośrednicza więź pomiędzy nią a myślą, stając się w ten sposób samą eks
presją bytu, „od której myślenie nie daje się oddzielić” (ZS, s. 251). Język nie
jest już zatem przypadkowym naddatkiem racjonalnej struktury człowieka,
lecz uzyskuje znaczenie ontologiczne: dla Heideggera stanowi projektujące byt
obiektywny dziejowe odsłanianie się pierwotnego bycia. Tym samym język
stanowi fundamentalny sposób bycia człowieka, który jedynie w języku i dzię
ki językowi odnosi się do siebie i do świata.
To ontologiczne rozumienie języka — Levinas nazywa je antyplatonizmem
— jako angażującej egzystencję człowieka ekspresji bytu prowadzi do uka
zania w języku jego poprzedzającego i warunkującego komunikację poznawczo-obiektywną „hermeneutycznego” wymiaru: ów pierwotny język urzeczy
wistnia poprzedzające poznawczą więź z bytem prerefleksyjne rozumienie sen
su bycia.
Levinas poddaje krytyce to wiążące język z byciem ontologiczno-hermeneutyczne rozumienie języka w perspektywie krytyki filozofii całości, innymi
słowy pokazuje, iż nie pozwala ono przezwyciężyć ograniczeń racjonalistycz
nego rozumienia języka. Nie wyjaśnia bowiem samego faktu istnienia języka,
nie pokazuje raq'i, dla których język miałby stanowić wyróżnioną manifesta
cję bycia, a następnie nie wyjaśnia przejścia od wyrażającego sens bycia języ
ka pierwotnego do obiektywizującego go języka komunikacji pojęciowo-poznawczej. Rewindykując uniwersalność dziejowego sensu anonimowego bycia
nie potrafi ugruntować niepowtarzalności jednostki. Jako miejsce językowego
otwarcia się dziejowego bycia człowiek czerpie zasadę swojego istnienia z ze
wnątrz, z przekraczającej go całości bycia, jego wewnętrzność jest fikcją bądź
„zgięciem” samego bycia, gdyż wyczerpuje się w swej funkcji wyrażania praw
dy bycia; jedyną racją jego istnienia i miarą jego wolności jest wolność rozu
mienia bycia: „Począwszy od Platona aż po Hegla i Heideggera myśliciel [...]
ujmuje siebie w swym pojęciu obiektywnym, w swej efektywności, w swym
dziele uniwersalnym [...]. Reszta pozostaje zoologią. Ja określa się w łonie
całości, staje się sobą zapominając o swojej jedyności” (NP, s. 135).
Ponadto, Levinas uważa, iż Heideggerowi nie udaje się przekroczyć teore
tycznej struktury rozumienia, a tym samym wykroczyć poza konstytutywną
dla języka pojęciowego obiektywność: „Słowo [...] pozostaje związane z proce
sem rozumienia” (TI, s. 180). Otóż, Levinas idzie tu śladem Sartre’a, prerozumienie bycia musi, pod groźbą restytuowania materializmu, być redukowalne
do świadomości. Jedynie wówczas zawarty w językowym doświadczeniu świa
ta pierwotny sens bycia może stać się przedmiotem hermeneutycznej egzegezy,
„odczytywania, rozumienia sensu”. Z racji swego zanurzenia w dziejowej faktyczności języka rozwija się ona co prawda w czasie nieskończonym, jednakże
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jej warunkiem, a zarazem horyzontem — transkulturowym i transmetaforycznym telos — jest — uobecniające skryty w języku sens bycia — ostatnie słowo.
Z jedszcze większą siłą Levinas poddaje krytyce strukturalistyczną, a na
stępnie poststrukturalistyczną (Derridy) koncepcję języka. Koncepcje te dają
się ująć jako wyraz konsekwentnie zinterpretowanego antyplatonizmu: język
nie wyraża już pozajęzykowego, acz manifestującego się jedynie w języku sen
su bycia, lecz stanowi nieprzekraczalną rzeczywistość, nie stanowi zatem eks
presji sensu bytu, lecz sens ów konstytuuje.
Klasyczny strukturalizm nawiązuje do koncepcji de Saussure’a, wedle któ
rej język stanowi zamkniętą i uporządkowaną strukturę znakową. Struktura
ta daje się sprowadzić do systemu arbitralnych znaków, które nie łączą już
rzeczy i nazwy, lecz pojęcie i akustyczny obrz: sens konstytuuje się poprzez
różnice pomięzy słowami, znaczącymi (signifiant)', język stanowiłby zatem sys
tem reguł określających całość związków pomiędzy znakami. Strukturalizm
podnosi tak rozumiany język do rangi uniwersalnej struktury, do której dają
się sprowadzić wszelkie pozostałe, manifestujące całość fenomenów istnienia
człowieka struktury znakowe. W przekonaniu Levinasa strukturalizm stanowi
wyraz współczesnego neoscjentyzmu, rozciągającego w imię naukowości me
todologiczne rygory nauk przyrodoznawczych na opisujące rzeczywistość
ludzką nauki humanistyczne.
Restytuując dającą się raq’onalnie (nauka) ująć uniwersalność sensu struk
turalizm znosi, pod hasłami kresu człowieka, podmiotowość ludzką. Zostaje
ona zredukowana do wyrażającego anonimowe struktury intelligibilnego sy
stemu reguł, który bez reszty wyznacza zachowania człowieka, pozbawiając
go immenentnej celowości: „Wewnętrzność identycznego ze sobą Ja rozpusz
cza się w całości pozbawionej fałd i tajemnic. Wszystko to, co ludzkie, jest na
zewnątrz. Może to uchodzić za bardzo mocne sformułowanie materializmu”
„redukującego człowieka do środowiska” (HAH, s. 86, 73). Człowiek stano
wiłby co najwyżej „objazd”, poprzez który „ukazują się różne struktury, do
których redukuje się rzeczywistość (DQVI, s. 23). Tym samym „podmioto
wość pojawiałaby się ze względu na własne zniknięcie, moment konieczny dla
manifestacji struktury bytu, idei” (HAH, s. 70). W ten sposób, zdaniem Levi
nasa, strukturalizm stanowi przejaw współczesnego, negującego osobową au
tonomię i wolność człowieka antyhumanizmu. Daje się on pojąć jako spełnie
nie krytycznej wobec możliwości ugruntowania podmiotu tendencji filozofii
współczesnej, która tkwiąc potencjalnie w racjonalistycznej filozofii całości,
wyraźnie zarysowała się „przed aktualnym kryzysem humanizmu” i wiedzie
— Levinas idzie tu śladem rozważań Derridy2 — od Hegla do Heideggera.
Jeśli jednak racjonalizm oraz antyracjonalizm Heideggera określają się przez
próbę filozoficznej rewindykacji podmiotu ludzkiego (Heidegger przywracając
mu funkcję posłańca bytu próbuje ugruntować podmiot na nowych podsta2 Por. J. Derrida, Kres człowieka, tłum. P. Pieniążek, w: Pismo filozofii, Kraków 1993.
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wach), to antyhumanizm neguje samą kategorię podmiotu i ogłasza „śmierć
człowieka”. Levinas przyłącza się do antyhumanistycznej krytyki podmiotu
w takiej mierze, w jakiej zwraca się ona przeciwko raqonalistycznej koncepcji
podmiotu, a zwłaszcza przeciwko leżącej u podstaw filozofii świadomości
i nowoczesnego antropocentrycznego humanizmu koncepcji podmiotu reflek
syjnego, wedle której podmiot stanowi fundament i cel rzeczywistości, nadaje
jej sens, poddając ją wymogom transcendentalnej konstytucji świata. Za antyhumanizmem Levinas pokazuje zasadniczą niemożliwość ugruntowania świa
domości refleksyjnej: nie istnieje tertium comparationis pozwalające stwierdzić
poddającemu siebie refleksji cogito, czy poręczająca jego refleksyjną tożsa
mość identyfikacja członów refleksji jest identyfikacją ostateczną, taką zatem,
która uprawomocniałaby jego poznawczo-transcendentalne roszczenia. Levi
nas przeciwstawia się antyhumanizmowi w tej mierze, w jakiej próbuje wy
pracować nowe niekogitacyjne rozumienie podmiotu.
„Pomyślany do końca kres metafizyki”, to znaczy negacja nie tylko rac
jonalnego podmiotu, lecz również uniwersalności sensu znajduje, w przekona
niu Levinasa, swój ostateczny wyraz w Derridiańskiej filozofii języka. Derrida
przyjmuje od de Saussure’a pogląd o znakowo-językowej konstytucji sensu,
odrzuca jednak możliwość sprowadzenia tej konstytucji do systemu reguł,
który przekształcałby język w intelligibilną strukturę znakową. Tym samym
wyprowadza radykalne konsekwencje z — rewindykującego nieprzekraczalną
metaforyczność języka — współczesnego antyplatonizmu: metafora nie pod
daje się semantycznemu rozjaśnieniu, jako że z konieczności dokonuje się ono
w języku metaforycznym. Znaczenie metaforyczne odsyła do innych znaczeń,
również metaforycznych, w konsekwencji staje się znaczącym innych znaczeń,
znakiem odsyłającym do innych znaków. Wchodząc w ten sposób w cyrkular
ny ruch nieprzerwanie odsyłających do siebie znaczących wchodzi w „grę zna
ków oderwanych od znaczonych”. Negując możliwość — restytuującego ide
alny i w pełni obecny sens (transcendentny, absolutny) — przerwania gry róż
nicujących się znaczących Derrida musi uznać — komentuje Levinas — iż to
„negaqa znaków konstytuuje znaczenie, gdyż w obiektywne i statyczne przed
stawienie wprowadza ruch relaqi symbolicznej”. Wówczas jednak, ,język był
by na nowo podejrzany o oddalenie nas od rzeczy samych w sobie” (TI,
s. 181). Język, wytwarzając i w nieskończoność rozpleniając pluralistyczne
sensy, wciąga świat w nieprzerwaną grę pozbawionych podstawy pozorów,
i w ten sposób uchyla wpisane w język obiektywny roszczenia do powszechnej
i uniwersalnej ważności poznawczej.
Wydaje się, że dla samego Levinasa Derridiańska, urzeczywistniająca kres
logocentrycznej metafizyki zachodniej filozofia języka nie jest zwykłym wyra
zem niezdrowej i ekscentrycznej skłonności myśli współczesnej. Jej możliwość
daje się wyjaśnić na gruncie samej jego filozofii. Stanowiłaby ona bowiem
filozoficzną aktualizację ontologicznej możliwości istnienia ludzkiego, a mia
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nowicie inherentnego istnieniu zjawiskowemu „hiperbolicznego wątpienia”
w którym wyrażałby się powrót („zawrotne zejście”) manifestującego się w ję
zyku obiektnym świata zjawisk ku „coraz głębszej [...] otchłani il y a ” (istnie
nia przedludzkiego). Oderwane, w akcie (ewokującego il y a) zmysłowego roz
koszowania się światem, od swych transcendentnych źródeł znaczenia obiek
tywne (zjawiska) odsyłają do siebie, przekształcają się w mistyfikujące świat
iluzje i pozory: „Spektakl milczącego świata zjawisk jest zaczarowany: każde
zjawisko maskuje, mistyfikuje w nieskończoność, czyniąc rzeczywistość nie
możliwą” (TI, s. 66, 64). Właśnie w perspektywie opisu tej — aktualizujące
„iluzyjną siłę języka” — językowej destrukcji świata Levinas przeprowadza
krytykę myśli Derridy: il y a jest nieuchwytne w jakichkolwiek kategoriach
poznawczych.
Otóż, jak sądzi Levinas, Derrida, któremu udaje się wstrząsnąć logocentryczną strukturą metafizyki, nie jest w stanie jej przezwyciężyć — negując ją,
pozostaje w jej obrębie, ponieważ nie jest w stanie pozytywnie ugruntować
podstaw swojej własnej krytyki; jego opis znaczeni otwórczego ruchu języka
(różni) ma charakter czysto negatywny, dokonuje się bowiem poprzez prostą
negację kategorii racjonalistycznej metafizyki: Derrida „odwraca pojęcie gra
niczne we wstępne, brak w źródło, otchłań w warunek” (ZI, s. 94). I tak peł
nej obecności sensu przeciwstawia „prostą nieobecność” ujętą właśnie jako
„obecność chybioną”. W ten sposób Derrida pozostaje „wierny ’gnozeologicznemu znaczeniu sensu, w tej mierze właśnie, w jakiej dekonstrukcja intuicji
i wieczne odrodzenie obecności [...] są myślane wyłącznie wychodząc od uzna
wanej za normę obecności” (DQVI, s. 182). Derrida nie potrafi odpowiedzieć
na pytanie „skąd pochodzi znak, który jest rdzeniem rozmijającej się ze sobą
obecności” (ZI, s. 100). Znak (niechby zdecentrowany) odsyła zawsze do ko
goś — podmiotu — dla kogo ma znaczenie i coś znaczy. Tymczasem Derrida,
rozwińmy krytykę Levinasa, ukazując niemożliwość ukonstytuowania świado
mości refleksyjnej — nieskończona gra odniesień znakowych uniemożliwia re
fleksyjną identyfikację podmiotu — nie jest nawet w stanie ugruntować moż
liwości empirycznej iluzji takiej spełnionej refleksji3.
W oczach Levinasa grammatologia Derridy jawi się jako spełnienie rady
kalnej, wyrażającej współczesny kryzys sensu, krytyki zachodniego racjona
lizmu. Jej radykalizm polega na tym, iż zakwestionowanie zasadniczych ka
tegorii ragonalizmu — sensu absolutnego, podmiotu refleksyjnego, racjo
nalnego dyskursu — utożsamia ona z oznajmieniem kresu człowieka,
śmierci Boga, końca filozofii. Może to uczynić — i stąd się bierze jej nega
tywny charakter, niemożność uzasadnienie własnych podstaw — jedynie dla
tego, że utożsamia wszelki sens z ujętym na miarę obecności i tożsamia
wszelki sens z ujętym na miarę obecności i tożsamości sensem poznawczym,
rozumność z racjonalnością poznawczą, język z językiem obiektywnym,
3 M. Frank, Was ist Neostrukturalismus?, Frankfurt/M 1984, s. 305.
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podmiot ze świadomością refleksyjną. W ten sposób żywi się demistyfikowanymi przez siebie iluzjami.
Podtrzymując współczesną krytykę raqonalizmu Levinas odrzuca jej nihilistyczne konsekwencje, usiłuje ją uprawomocnić, w tym samym ugruntować
na nowych podstawach zakwestionowane przez nią kategorie. Wraz z kryzy
sem tradycyjnej filozofii wyczerpała się bowiem, jak sądzi, jedynie pewna for
muła rozumienia człowieka i świata. Przezwyciężenie jej wymaga wypracowa
nia nowego dyskursu o sensie i podmiocie, który w uniwersalności owego sen
su dostrzegłby warunek własnej jedyności, a tym samym warunek wolnej od
przemocy, osobowej komunikacji z Drugim.
Ażeby podsumować: tradycyjne koncepcje języka nie są w stanie, wedle
Levinasa, wyjaśnić konieczności oraz swoistości języka jako faktu ludzkiego,
nie potrafią bowiem ugruntować niepowtarzalności Ja mówiącego oraz od
mienności Drugiego. Dzieje się tak, ponieważ ujmują człowieka, a tym samym
komunikację językową w perspektywie bytu, niezależnie od tego czy będzie to
rewindykowany przez racjonalizm byt obiektywny, dziejowe bycie, historia,
społeczeństwo, popędowa natura człowieka, czy wreszcie shipostazowany
w racjonalną bądź pozaracjonalną strukturę język. Są zatem, jak sądzi Levi
nas, koncepcjami ontologicznymi. W ich perspektywie język nie jest tworem
swobodnie porozumiewających się jednostek — językiem, który „zaczyna się
w tym, kto dyskurs wygłasza, i który kieruje się ku komuś innemu” (TW,
s. 219) — co raczej wyrazem poddającego jednostki swoim naturalnym czy
logiczno-racjonalnym determinacjom bytu. Język stanowiłby wówczas .jakieś
działanie pośród działań”: „słowa nie przekraczałyby planu aktywności [...],
język mógłby zostać wintegrowany w system aktów i służyć za instrument”
(TI, s. 176). W raq’onalistycznej koncepq'i języka język pojęciowy wpisujący
myślicieli w oznaczaną przez siebie całość bytu wyrażałby (jednostki byłyby
tylko pretekstami dla jego ujawnienia się) jego intelligibilną immanencję, któ
ra poprzez swoje logiczne przebiegi zniewalała poszukującą prawdy i z tego
tytułu poddającą się im myśl. Poprzez język jednostka, „która mówi, czuje się
częścią dyskursu, który się mówi”: „sens mowy nie zależy już od zawartych
w niej intencji, lecz od spójnego dyskursu, któremu mówca użycza jedynie
język i ust” (TW, s. 219). Toteż nic dziwnego, że tradycyjny raqonalizm prze
kształca się w filozofii współczesnej w restytuujący anonimowe i raqonalne
struktury, jawnie już znoszący podmiot strukturalizm. Współczesny antyhumanizm czyni z języka symboliczną artykulację zewnętrznej wobec świadomo
ści i poddającej go własnym energetycznym wymogom rzeczywistości popędo
wej czy kulturowo-historycznej. Język staje się wówczas „symptomem czy
skutkiem” kryjących się za jednostkami i sprawujących nad nimi władzę sił
czy anonimowych struktur. Nie znaczy poprzez to, co komunikuje, lecz po
przez to, co skrywa. Jednostki nie są w stanie poddać go władzy refleksji
i sprawdzić do jednoznacznych znaczeń, czyli rozpocząć własny dyskurs. Nie
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wyrażają siebie, swych intencji i myśli w języku, nie mówią we własnym imie
niu. W ten sposób język, którego „słowa są niemymi znakami anonimowych
infrastruktur”, nie jest już wyrazem bezpośredniej, osobowej komunikaqi,
lecz „działaniem”, siłą, poprzez którą można oddziaływać na ludzi, wpływać
na ich myślenie i zachowania, zmuszać do określonej aktywności. Drugi, któ
rego słowa „uznajemy [...] za zwodnicze pozory”, jest jedynie „maską zwaną
osobą”, reprezentantem ukrytych sił, na które oddziaływuje się, przekształca
jąc argumenty w reifikującą go perswazję. Komunikacji językowej nie określa
już wymiana znaczeń, lecz wzajemne oddziaływanie negujących się sił, komu
nikacja ta uprzedmiotawia mówiących i zadaje im gwałt, ó w język przemocy
staje się realną siłą, zostaje zawłszczony przez reprezentującą byt „niemą
i bezsensowną” historię. Sprowadzony do swej funkcji nośnika agresywnej
propagandy i ideologii spełnia w swej totalitarnej energii przemoc historii,
wywłaszcza odwołujące się doń jednostki z ich osobowej autonomii, niszczy
możliwość autentycznej komunikacji.
Levinas uznaje, iż ugruntowanie takiej bezpośredniej, wolnej od przemocy
i transcendentnej — afirmującej odmienność mówiących — komunikacji języ
kowej wymaga wyjścia poza byt, czyli poza rozumienie języka, sensu i samego
człowieka w kategoriach bytu. Znaczy to, iż należy wyjść poza ontologiczną
alternatywę: albo radykalna monadyczna niepowtarzalność jednostek, która
neguje uniwersalność sensu i możliwość autentycznej komunikaqi, albo anihilująca jednostkowość i czyniąca komunikację pozorną uniwersalność bytu
(sensu). Zorientowany na rewindykację osobowej komunikacji język winien
zatem godzić .jednoznaczność i wolność”, uniwerslny i jednostkowy wymiar
istnienia człowieka.
Znaczenie uniwersalne nie znosi odmienności jednostek pod warunkiem,
że nie poprzedza języka, to znaczy nie jest w nim ani przedstawiane, ani wy
rażane. Nie może zatem stanowić obejmującej mówiących — zrównujących
ich ze sobą i czyniących ich wymiennymi — uprzedniej wobec języka treści,
a z drugiej strony nie może stanowić efektu znakowej konstytuq'i sensu. W tej
sytuaqi winno być związane z jednym z mówiących. Otóż dla Levinasa takie
znaczenie stanowi manifestująca etyczną odmienność Drugiego twarz: twarz
znaczy sama przez się, poza relatywizującym ją horyzontem bycia-w-świecie,
czyli jest znaczeniem absolutnym. Znaczenie to wyraża się we wstrząsającym
monadycznym Ja pozwaniu do bezwarunkowej — stąd absolutność znaczenia
— odpowiedzialności, a zarazem w prośbie: nie zabijaj. Podejmując odpowie
dzialność ja odpowiada. Pierwotny język jest zatem dla Levinasa czystym zna
czeniem, czystym bezznakowym mówieniem, ekspresją prezentujących się
w swej obecności mówiących. Jest mówieniem do siebie, a nie o czymś. W ten
sposób poprzedza ,język, który komunikuje myśli”. Mówienie stanowi zatem
czystą komunikację, czysty kontakt, w którym znaczenie jest pierwotnym zna
kiem, czyli znakiem, który nie odsyła do czegoś innego aniżeli on sam, lecz
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który, jako czyste znaczenie jest „znakiem danym przez jednego drugiemu
odnośnie bliskości poprzez bliskość” (EDE, s. 231) i w tym sensie Levinas
powiada: „podmiot mówienia nie daje znaku, staje się znakiem...” (AE, s. 63),
gdyż wyraża siebie. Jednostki komunikują się nie dlatego, że mają sobie coś
do powiedzenia, lecz dlatego, że znaczą już coś dla siebie; znaczenie jest już
znaczeniem dla kogoś. Język nie jest pierwotnie — niezrozumiałym zresztą
— wytworem zamkniętego w swej refleksyjnej immanenqi i skazanego na sie
bie Ja monadycznego, lecz czystą intersubiektywnością. Ten fundamentalnie
intersubiektywny charakter języka poświadcza w przeświadczeniu Levinasa le
żące u jego podstaw pytanie, które pozwala zrozumieć, dlaczego u źródeł wa
runkowanego językiem obiektywnym poznania leży przedmiotowe pytanie
i zdziwienie (do kogo? poprzedza co? i kto?), dlaczego zatem niewiedza nie
prowadzi do milczenia i rozpaczy4.
Levinas sądzi zatem, iż dopiero uznanie języka za etyczne znaczenie po
zwala ugruntować niepowtarzalność Ja (bezwarunkowa odpowiedzialność za
Drugiego i wina zań indywidualizuje Ja, gdyż nie dająca się zredukować od
powiedzialność jest zawsze moją odpowiedzialnością) i odmienność Drugiego
(Drugi jest znaczeniem, które mnie obliguje), a tym samym transcendencję
językową (doświadczenie twarzy sprawia, że ja wykracza poza siebie ku fun
dującej absolutność jego istnienia radykalnej odmienności i inności). Trans
cendencja językowa ma zasadniczo asymetryczny charakter, gdyż symetryczność, a w konsekwencji wymienność komunikujących się upodobniałaby ich,
znosząc ich odmienność.
Z tych też racji Levinas poddaje krytyce Buberowską koncepcję języka.
Buber, jak sądzi, ugruntowuje język jako relację z „bytowaniem jakim jest
Drugi”. Tym niemniej zasadą tej relacji czyni symetrię i wzajemność. Otóż
odpowiadając na Platońskie pytanie, w jaki sposób jednostka, dla której „in
ny stanowiłby jedynie ograniczenie skłaniające do wojny, panowania, ostroż
ności...” (AE, s. 152), nawięzuje z nim dialog — Buber, zdaniem Levinasa,
zakłada, że „to właśnie dialog powoduje [...] wejście w dialog” (HS, s. 29).
Cechująca dialog wzajemność implikuje zaś wymienność wchodzących w dia
log, a w konsekwencji zniesienie ich odmienności w uprzedniej totalności
„my”: „u Bubera uprzedni dialog utrzymuje ja, które go potrzymuje, a nie ja
utrzymuje rozmowę” (AE, s. 153). Levinas sądzi, iż za uznaniem przez Bubera
wzajemności za warunek dialogu kryje się chęć ugruntowania pewności ko
munikacji; tymczasem pewność ta stanowi istotę komunikacji obiektywnej; jej
miarę stanowi cechująca refleksję „zbieżność świadomości z samą sobą”, tym
samym wyraża samoafirmację podmiotu monadycznego. Buber, konkluduje
Levinas, ujmuje dialog jeszcze w kategoriach komunikaq'i obiektywnej, zapo
znając tym samym jego własne, niesprowadzalne do warunku poznania zna
4
s. 39.

S. Petrosino, J. Rolland, La vérité nomada. Introduction à Emmanuel Levinas, Paris 1984,
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czenie. Tymczasem Levinas uważa, że komunikacja z Drugim wiąże się zasad
niczo, na mocy swego asymetrycznego charakteru, z niepewnością, z „życiem
niebezpiecznym” i „ryzykiem nieporozumienia” (AE, s. 153-154). Ryzyko to
związane jest z bezwarunkowym charakterem odpowiedzialności, polega na
niemożliwości otrzymania od Drugiego potwierdzającego Ja w jego mona
dycznej tożsamości uznania ze strony Drugiego.
W przekonaniu Levinasa „samo otwarcie dialogu” nie ma swego źródła,
jak u Bubera, w umożliwiającej wzajemność beztreściowej, angelicznej, czysto
duchowej „patetycznej konfrontacji”, lecz w wiążącej Ja z Drugim „intrydze
etycznej”. Ta beztreściowość rewindykowanej przez Bubera relacji językowej
stanowi — jak sądzi Levinas — bezpośrednią konsekwencję Buberowskiego
formalizmu (dialog wiąże nie tylko z drugim człowiekiem, ale również z rze
czami). Tymczasem, wedle Levinasa, człowiek mówi — jedynie — do Drugie
go, ponieważ jest zań odpowiedzialny.
Dopiero na tej bezpośredniej, niezmediatyzowanej symbolicznie, zatem
bezznakowej (rozumienie znaku zakładałoby jeszcze poprzedzające Ja i Dru
giego znaczenie) i opartej na ekspresji etycznej czystej komunikacji językowej,
Levinas usiłuje ugruntować przejście do opartej na transmisji racjonalnych
treści i posiadającej znakową strukturę komunikacji obiektywnej (pomińmy
na razie kwestię konieczności takiego przejścia, konieczności, której Buber,
właśnie ze względu na beztreściowy formalizm rozumianego przez siebie języ
ka, nie jest w stanie, zdaniem Levinasa, ugruntować).
Ażeby zatem zrozumieć możliwość istnienia (obiektywnego) znaku należy
założyć, jeśli nie chce się przyjmować tezy o znakowej konstytucji sensu, za
równo istnienie znaczenia, wychodząc od którego oznacza się znaki oraz ist
nienie oznaczających, których znaczenie to nie poprzedza i nie obejmuje:
„Znak słowny sytuuje się tam, gdzie ktoś oznacza rzecz komuś innemu. Za
kłada już zatem uwierzytelnienie oznaczającego” (TI, s. 177). Innymi słowy,
w zgodzie z Platonem (racjonalizm), a przeciwko De Saussure’owi i Derridzie,
„trzeba porozumieć się odnośnie tego symbolizmu, ustanowić jego konwenqe,
które nie mogą się wznosić arbitralnie” (TI, s. 65). Jednakże, wbrew Platono
wi i całej filozofii przedstawienia, porozumienie to nie może spełniać się
w medium obiektywnej komunikacji. Po pierwsze dlatego, że oznaczający
(kontemplujący samotnie uniwersum obiektywnych znaczeń) sami należeliby
do oznaczanego przez siebie porządku znaczeń (bytu). Podlegając uniwersal
nemu determinizmowi bytu nie mogliby przerwać biegu języka, gdy tymcza
sem, jak sądzi Levinas, warunkująca odrębność od bytu i wpisana w sytuację
oznaczania możliwość sprowadzenia znaczeń do znaczeń pierwotnych i jedno
znacznych „zakłada możliwość przerwania i rozpoczęcia”. Oznaczanie popad
łoby w regressum ad infinitum. Co więcej, zakładałoby z konieczności język,
który miałoby ustanowić i którego metaforycznego oporu nie mogłoby prze
zwyciężyć. Oznaczający nie może być zatem „oznaczonym. Trzeba już być
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w związku oznaczających, ażeby znak mógł pojawić się jako znak. Oznaczają
cy winien przeto prezentować się przed wszelkimi znakami (...)” (TI, s. 157).
Oznaczanie nie jest dziełem samotnego — wchłanianego przez kontemplowa
ną przez siebie obiektywną całość bytu — myśliciela, lecz ma fundamentalnie
intersubiektywny charakter, dokonuje się przez odniesienie do etycznego zna
czenia języka. Znak jest zawsze motywowany etycznie.
Znak powstaje jako dzieło „przyjmowania i odszyfrowywania znaków, któ
re [twarz - P.P.] uwalnia” (TI, s. 147), a zatem jako dzieło odpowiedzialności.
Ta etyczna odpowiedź polega na ofiarowaniu Drugiemu egoistycznie zawłasz
czonego przez Ja świata. Transcendencja językowa urzeczywistnią się w świecie
i dlatego też wyrażająca się w znakowej strukturze języka obiektywność obej
muje świat (byt). Wbrew Buberowi język nie jest relacją „wystarczającego sobie
i zapominającego o świecie Ja-Ty”, „nie urzeczywistnia się poza światem, lecz
kwestionuje świat posiadany” (TI, s. 148). Zakwestionowanie „mojego radosne
go posiadania świata” umieszcza rzeczy w perspektywie Drugiego, a tym sa
mym „sprawia, iż nie są używane przeze mnie, wyobcowuje je, czyni je ze
wnętrznymi” (TI, s. 176). Eksterioryzacja rzeczy spełnia etyczne „mówienie
świata Drugiemu”, ponieważ uwspólnotowiając je nadaje im uniwersalne,
etyczne znaczenie: „uniwersalność, którą rzecz uzyskuje od słowa wyrywającego
ją z hic et nunc, traci swą tajemnicę w perspektywie etycznej, w której sytuuje
się język [...]. Ogólność słowa instauruje świat wspólny. Zdarzenie etyczne usy
tuowane u podstaw generalizacji stanowi głęboką intenqę języka” (TI, s. 148—
-149). W ten sposób etyczna eksterioryzacja rzeczy warunkuje przejście od ich
— danego w zmysłowym rozkoszowaniu się nimi i w zawłaszczającym je posia
daniu — znaczenia relatywnego, subiektywnego i egoistycznego, do ich znacze
nia uniwersalnego: w etycznej intersubiektywności komunikacji językowej uzys
kują one swoje pierwotne znaczenie, stają się faktem uniwersalnie ludzkim.
Znaczenie to uzyskują poprzez etycznie zdeterminowaną ogólność słowa.
Levinas nawiązuje tu do nominalizmu, wedle którego jedynie słowo, a nie
skazana na jednostkową percepcję myśl, jest „zdolna odnieść się do ogólnego
obiektu”, do tego zatem, co z istoty swej nie daje się pomyśleć. Słowo w swej
ogólności nie stanowi już odbicia myśli, lecz „instrument rozumu”. Jeśli jed
nak nominalizm wiąże tę nie dającą się pomyśleć, a jedynie symbolicznie wy
razić w języku ogólność ze światem obiektywnym, to Levinas, odwołujący się
tu do Husserlowskiej krytyki empiryzmu, przeczy, by można ją było wypro
wadzić ze zwykłej i przypadkowej asoqacji postrzeżeń jednostkowych rzeczy,
skoro „obiektywność myśli polega na fakcie bycia ważnym dla całego świata”
(TI, s. 185). Tym samym leżąca u podstaw poznawczo-racjonalnych roszczeń
do powszechnej ważności generalizacja pojęciowa musi już zakładać generalizaqę etyczną, odwołuje się już do intersubiektywności, co znaczy, że relacja
z drugim człowiekiem nie stanowi — wbrew nominalizmowi — jedynie okazji
czy pretekstu dla ukonstytuowania się ogólności.
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Zakładając znaczenie etyczne, obiektywizacja, czyli pojęciowa identyfika
cja rzeczy nie dokonuje się poprzez odniesienie do przedstawienia, lecz po
przez nałożenie na rozproszone w czasie zmysłowe profile rzeczy idealnośd
i jedności sensu. Wszelka idealizacja — Levinas, reinterpretując tu Husserlowską intemcjonalność, to znaczy wiążąc ją z językiem, mówi tu o intencjonalności narracyjno-kerygmatycznej — dokonuje się zatem w języku, jest już
funkcją mowy, zakłada bowiem uniwersalizujące rzeczy mówienie etyczne. Ję
zyk — konkluduje Levinas — nie konstytuuje się pierwotnie przez dostarcze
nie symbolicznego wyrazu „preegzystującemu we mnie przedstawieniu”, lecz
poprzedza je i warunkuje, umożliwiając w ten sposób stanowiący jego nośnik
język komunikacji obiektywnej, a zatem wszelką poznawczą racjonalność,
obiektywność, myśl, ja refleksyjne. Innymi słowy, obiektywność istnieje jedy
nie w języku i przez język, zakorzenia się w jego etycznej infrastrukturze:
„Mówiąc nie przekazuję Drugiemu tego, co jest dla mnie obiektywne: to, co
obiektywne staje się obiektywne jedynie poprzez komunikację” (TI, s. 184).
Levinas może zatem powiedzieć, że jedynie przez odniesienie do języka
etycznego, do jego uniwersalności, możliwe jest nadanie absolutnej orientacji
światu obiektywnemu, czyli odsłonięcie ukrytego sensu świata zjawisk, „w
którym nic nie jest ostateczne, w którym wszystko jest znakiem obecnym,
wymykającym się swej obecności i w tym sensie snem” (TI, s. 153). Jedynie
w absolutnej perspektywie słowa Drugiego możliwe jest przerwanie anihilującej jedność sensu nieskończonej znaczeniowej gry języka. Drugi dostarcza
klucz do rozszyfrowania sensu bytu, „niosąc pomoc swemu dyskursowi”, „asystując własnej manifestaqi”. W ten sposób słowo Drugiego stanowi „ciągle
ponawianą obietnicę wyjaśnienia tego, co było ciemne w słowie”, co zatem
wyobcowało się w swej zjawiskowej manifestacji: „w języku dokonuje się nie
przerwany dopływ obecności, która rozrywa nieuniknioną zasłonę swego
własnego ukazania się [...]. Ukazanie się objawia się i skrywa, słowo polega na
przezwyciężeniu w totalnej, ciągle odnawianej szczerości nieuniknionego za
krycia wszelkiego ukazywania się. Przez to nadaje sens — orientaq'ç — wszel
kiemu zjawisku” (TI, s. 70, 7).
Przedstawione powyżej Levinasowskie ujęcie języka jako pierwotnie etycz
nej komunikaqi oraz intersubiektywnego źródła obiektywności Levinas wy
pracował w Totalité et Infini. Zachowując zasadniczy zrąb tego ujęcia w na
stępnym okresie autor Autrement qu'être poddaje je pewnym modyfikaqom.
Po pierwsze, relaq'i językowej nie prowokuje już bezpośrednio Drugi, lecz
pierwotne pozwanie Ja przez niepamiętną Nieskończoność do odpowiedzial
ności. Mówienie rozpoczyna Ja, które nie jest już podmiotem tożsamym i mo
nad ycznym, lecz konstytuowanym etycznie, istniejącym aż po substytucję
Drugiego „innym-w-tym-samym”. Mówienie jest stymulowanym właśnie
przez pozwanie do odpowiedzialności wystawieniem się na Drugiego i w tym
sensie „warunkiem wszelkiej komunikaqi” (AE, s. 61).
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Po drugie, Levinas wiąże mówienie, a tym samym pierwotną etyczność ze
zmysłowością, w której wyraża się czysty, niezmediatyzowany aktywnością
poznawczą, bezpośredni kontakt z Drugim: „przed przekształceniem się w ze
wnętrzne poznanie rzeczy [...] dotyk jest czystym zbliżeniem się i bliskością
nieredukowalną do doświadczenia bliskości” (DEHH, s. 227). Ta etycznie
ożywiana zmysłowość warunkowanej odpowiedzialnością bliskości ustanawia
zatem zmediatyzowany czasem diachronicznym (jego źródłem jest niepamięt
na przezłość nieusuwalnego pozwania do odpowiedzialności) i zachowujący
odmienność Drugiego absolutny, transcendentny względem niego dystans.
Tak rozumiana zmysłowość jest dla Levinasa Językiem pierwotnym, pozba
wionym słów i zdań, czystą komunikacją” (DEHH, s. 228). Zmysłowość nie
wyraża już egoistycznego, potwierdzającego Ja tożsame rozkoszowania się
światem, lecz urzeczywistnia językowo-etyczną transcendencję, w której Ja
otwiera się na Drugiego i istnieje jedynie dla-Drugiego i za-Drugiego5.
Po trzecie, Levinas konsekwentnie ujmuje relaqę językową w kategoriach
czasu i jego etycznej temporalizacji. W Totalité... istnieje jeszcze pewna dwu
znaczność w ujęciu czasowośti języka. Z jednej bowiem strony, Levinas opi
suje twarz Drugiego w kategoriach bytowania obecnego, gdyż mówi o „sub
stancji”, „noumenie”, „rzeczy samej w sobie” (stąd też Derrida zarzuci Levinasowi kontynuowanie metafizyki obecności); twarz byłaby wówczas
pozaświatową i pozaczasową substancją. Z drugiej jednak strony, twarz jako
miejsce otwarcia się i etycznego objawienia Nieskończoności, zatem jako wy
raz odmienności Drugiego, poprzez którą Nieskończoność wchodzi w relację
z ja i od niej się uwalnia, stanowi, z racji infinityzacji odpowiedzialności, sa
mo miejsce etycznego czasowania się Nieskończoności, ów nieredukowalnie
temporalny wymiar transcendencji etycznej — konstytuujące bezwarunkowość odpowiedzialności czasowanie się pozwania do odpowiedzialności
— ukazuje wyraźnie, konkretyzując go, Levinasowska analiza języka. Wyraża
się on właśnie w — korelatywnej do wzmagającej odpowiedzialność infmityzaq'i wymogu moralnego — konieczności „ciągłego podejmowania wysiłku
5
Utożsamienie języka ze zmysłowością pociąga za sobą pewne trudności. Podkreślając zmys
łową bliskość wobec Drugiego, Levinas opisuje kontakt zmysłowy w kategoriach „pieszczoty”
i „czułości”, czyli w kategoriach opisywnego w Totalité et Infini kontaktu erotycznego. Erotyzm
posiada zasadniczo dwuznaczny — „sprzeczny w terminach” — status: urzeczywistnia mianowi
cie „rozkoszowanie się tym, co transcendentne”. Z jednej strony wyraża zmierzającą ku twarzy
Drugiego transcendencję, a z drugiej „erotyzację twarzy”, czyli dążenie do cielesnego stopienia się
Ja z Drugim w paroksyzmie „nieznaczącej”, „skrajnej ultramaterialności” pierwotnej cielesności.
Właśnie pieszczota, urzeczywistniająca „potajemne”, wykraczające poza porządek sensu cielesne
stopienie, odwraca etyczny porządek relacji z twarzą Drugiego i w cielesnej grze seksualnego
opętania ustanawia zażyłe i intymne „niespołeczeństwo społeczeństwa kochanków” — „społe
czeństwo bez języka” (TI, s. 242). Jeśli zatem w Totalité... zmysłowa bliskość prowadzi do rady
kalnej negacji transcendencji, to w Autrement..., stanowi ona urzeczywistniający transcendencję
pierwotny etyczny językowy kontakt z Drugim (por. J. de Greef, Lointain et le prochain, w: „Tijdschrift voor Filosofie”, 31, 1969, s. 490-515).
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słowa” w celu rozjaśnienia swoich własnych wyobcowanych manifestacji zja
wiskowych, a zatem w konieczności nieustannego etycznego rozszyfrowywa
nia alienujących się w systemie języka obiektywnego znaczeń etycznych. Ta
wypływająca z nieskończonego nadmiaru słowa energia etycznego reinterpretowania zakrzepłych w języku obiektywnym i racjonalnym etycznych znaczeń
rzeczy urzeczywistnia właśnie nieciągły i diachroniczny czas transcendencji
etycznej zrywający ciągły — totalizujący rzeczywistość w koherentnym i uobec
niającym dyskursie racjonalnym — czas bytu i historii (Tego-samego). Toteż
aktualizacja słowa, asystowanie przez twarz własnej manifestaq'i, ma charak
ter nieredukowalnie czasowy, wyraża czasowe „życie” słowa: w tym też sensie
Levinas może mówić o „żywej obecności” twarzy.
W Aurement qu’être Levinas konsekwentnie ujmuje jedność języka i czasu,
a zatem jedność Mówienia i Powiedzianego, czyli jedność języka etycznej
bliskości oraz wyrażającego się w systemie znaków języka obiektywnego.
Mówienie i Powiedziane są momentami jednej i tej samej diachronicznej dy
namiki języka. Innymi słowy, bezznakowe mówienie etyczne spełnia się i znaj
duje swój konieczny wyraz w koherentnym systemie języka obiektywnego:
zostaje wypowiedziane w Powiedzianym. Jedność języka stanowi zarazem
o jego zasadniczej ambiwalencji: Mówienie, ukazując się w Powiedzianym,
zdradza się w jego koherenqi; wycofując się z niego, pozostawia w nim
swój ślad.
Ukazując czasową dynamikę Mówienia Levinas nawiązuje z pewnością do
Heideggerowskiego rozumienia różnicy ontologicznej jako zdarzenia różnico
wania się, czyli czasowania się różnicy. Tak jak u Heideggera różnica by
cie/byt nie stanowi statycznej różnicy istniejącej pomiędzy dwoma odrębnymi
bytami, lecz różnicę w samym bycie, czyli różnicę pomiędzy byciem a jego
dziejową manifestaq'ą (bytem), tak i u Levinasa różnica nie jest prostą różnicą
pomiędzy mówieniem a Powiedzianym, lecz autoróżnicowaniem się Mówie
nia, czyli jego różnicowaniem się w Powiedzianym. Owo temporalne różnico
wanie się języka — jedność tożsamości i różnicy — ma zatem charakter dia
chroniczny, nie podlega jakiemukolwiek zawłaszczającemu różnię dialektycz
nemu spełnieniu (Mówienia w Powiedzianym).
Zwrócenie uwagi na radkalnie czasowy wymiar mówienia jest ważne, po
nieważ jego uznanie pociąga za sobą poważne konsekwencje dla zrozumienia
relaq*i pomiędzy ontologią a metafizyką (etyką), zapośredniczonym świado
mością i poznaniem istnieniem w bycie (w świecie) a swoiście moralnym wy
miarem istnienia człowieka (odpowiedzialność), a zatem konsekwenqe dla Levinasowskiego projektu istnienia autentycznego.
Otóż w Totalité et Infini Levinas restytuuje jeszcze częściowo przezwycię
żaną przez siebie dualistyczną — klasyczną — metafizykę przeciwstawiającą
sobie na zasadzie statycznej opozycji doczesną i metafizyczną perspektywę
istnienia ludzkiego, świat zmysłowy (byt) i „głębszą” bądź „wyższą” rzeczywi-
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stość ponad zmysłową, czyli istniejący poza i ponad światem pozaczasowy byt
(najwyższy i doskonały). Dzieje się tak jednak nie tylko za sprawą występo
wania w Totalité... — co już sygnowaliśmy — języka tradycyjnej metafizyki
(noumen, rzecz sama w sobie, substancja), lecz nade wszystko za sprawą
usprawiedliwiającej ów język koncepcji podmiotu jako monadycznego, za
mkniętego w swej ontologicznej immanencji Tego-samego. W tej perspektywie
doświadczenie etyczno-metafizyczne określałoby się przez, niezrozumiałe zre
sztą, wyjście skazanego na swą tożsamość podmiotu poza siebie, ku zapom
nianemu, w sposób konieczny, w trakcie jego ontologicznej konstytucji pod
miotowi „etycznemu”. Innymi słowy, istnienie autentyczne człowieka urzeczy
wistniałoby się wyłącznie w wykraczającej poza byt obiektywny, poznanie
i historię (istnienie nieautentyczne) metafizyczno-noumenalnej sferze zawsze
jednostkowego doświadczenia moralnego (prerefleksyjna odpowiedzialność za
Drugiego).
W perspektywie czasowego i dynamicznego rozumienia języka, wedle któ
rego etyczno-metafizyczny porządek istnienia człowieka przejawia się w po
rządku bytu, istnienie autentyczne spełniałoby się w swej totalności w kon
kretnym istnieniu człowieka w świecie, a zatem wyrażałoby się w moralizacji
i humanizacji porządku historii i bytu. W tej też perspektywie Levinas może
usprawiedliwić możliwość własnego dyskursu, czego nie mógł uczynić wów
czas, gdy poznanie i wiedza wiązały się z Tym-samym.
Ukazując dynamikę przejawiającego się i wyobcowującego w Powiedzia
nym Mówienia, i próbując ugruntować na niej możliwość moralizacji historii,
czyli możliwość uniwersalizacji pierwotnej wiążącej Ja z Drugim etyczności,
Levinas musi jednak odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego bliskość, czyste zna
czenie Mówienia [...] przekształcałoby się w byt bądź upadałoby w byt, w po
łączenie bytowań, w istotę ukazującą się w Powiedzianym” (AE, s. 199). Ina
czej bowiem myśl Levinasa odtwarzałaby dualistyczną metafizykę, przeciwsta
wiałaby język pierwotny językowi obiektywnemu, doświadczenie (pra)moralne
istnieniu w porządku brutalnej, totalizującej rzeczywistość ludzką historii. Py
tanie to jest kluczowe dla filozofii Levinasa, ponieważ dopiero wskazanie ko
niecznej racji przejścia od mówienia do Powiedzianego pozwoliłoby mu
ugruntować uniwersalność znaczenia etycznego, a zatem możliwość przejścia
od jednostkowego wymiaru doświadczenia moralnego do jego wymiaru uni
wersalnego. Mówiąc bowiem o uniwersalności znaczenia językowo-etycznego
mówiliśmy o niej w perspektywie odpowiedzialności rozgrywającej się pomię
dzy Ja i Drugim, czyli w perspektywie wyrywającego Ja z porządku bytu
i tożsamości, i czyniącego je niepowtarzalnym sensu absolutnego. Levinasowi
chodzi jednak o to, by absolutna odpowiedzialność miała sens uniwersalny,
a to znaczy by wiązała Ja jedyne z innymi Drugimi.
Otóż instancję mediatyzującą przejście od Mówienia do Powiedzianego,
od języka etycznego do języka obiektywnego, od bezpośredniej relacji-odpo-
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wiedzialności — z Drugim do konstytuującej wspólnotę relacji z innymi, Levi
nas dostrzega w sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest właśnie immanentnym
wymogiem samej bezwarunkowej odpowiedzialności, koniecznością jej uniwersalizacji, gdyż wraz z pojawieniem się Trzeciego muszę — pogląd ten Le
vinas wyraził już w Totalite... — uzgodnić moją odpowiedzialność za Drugie
go z odpowiedzialnością za tego Trzeciego: „trzeci patrzy na mnie w oczach
drugiego” (TI, s. 180). Ażeby odnieść odpowiedzialność do wszystkich, ażeby
zatem nie przyzwalać na do, gdyż Drugi może czynić Trzeciemu Zło, bądź
odwrotnie, muszę „wiedzieć, który spośród z nich jest ważniejszy, czy jeden
nie jest prześladowcą drugiego”, wiedzieć przeto, „co jeden uczynił Drugie
mu” (ENE, s. 121, 215), innymi słowy, muszę dysponować jakimś umożliwia
jącym porównanie oraz ocenę Drugiego i Trzeciego tertium comparationis,
uniwersalnym prawem. Stanowiąc immanentny wymóg odpowiedzialności
sprawiedliwość, jako wyrażająca się w prawie uniwersalnym odpowiedzialność
osądzająca, warunkowa, pośrednia i proporcjonalna pociąga za sobą „złago
dzenie przywileju bliźniego”, wprowadza symetrię i wzajemność w relacje mię
dzyludzkie, zrównuje jednostki, jako że podporządkowuje je temu samemu
powszechnemu prawu. Tym samym leży u podstaw „narodzin [...] porządku
społecznego”.
Właśnie tak rozumiana sprawiedliwość pozwala, jak sądzi Levinas, ugrun
tować możliwość przejścia do porządku poznania, świadomości, a zatem języ
ka obiektywnego. Porównanie Drugiego i Trzeciego, odniesienie ich do mają
cego ponadjednostkową ważność prawa wiąże się już bowiem ze świadomo
ścią, wymaga zrównującej ich i podciągającej pod jedno abstrakcyjne prawo
ogólności pojęciowej. Innymi słowy, uniwersalność etyczna, czyli urzeczywist
niana przez sprawiedliwość uniwersalizacja absolutnego znaczenia odpowie
dzialności stanowi fundament ukonstytuowania się uniwersalności poznawczo-pojęciowej, a zatem obiektywności.
Jednakże w tym właśnie miejscu filozofia Levinasa doznaje porażki. Otóż,
jak się wydaje, sprawiedliwość nie może stanowić „etycznego wymogu logiki
i prawdy” (AQS, s. 61), a zatem fundować porządku obiektywno-społecznego, jako że sama zakłada już ów porządek, stanowiąca wymóg uniwersalizacji
odpowiedzialności możliwość porównania innych, odniesienia ich do abstrak
cyjnej zasady zakłada już bowiem uprzednie istnienie świadomości pojęciowej.
Sprawiedliwość byłaby faktycznie — restytuującą nieusuwalną opozycję po
między porządkiem etycznym a porządkiem obiektywnym — odpowiedzial
nością zobiektywizowaną, obiektywnym prawem rozumu i historii, a zatem
prawem rodzącego przemoc istnienia w bycie.
Tym samym Levinas nie jest w stanie ugruntować przejścia od języka
etyczno-metafizycznego do języka obiektywnego, a zatem nie jest w stanie
ugruntować stanowiącej zwornik jego koncepcji kreacji etycznej jedności od
powiedzialności i sprawiedliwości. Konflikt pomiędzy tymi dwiema zasadni-
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w dziele Levinasa dwóch perspektyw: doczesnej i metafizycznej, daje się sprowadzić do
konfliktu między transcendencją a byciem-w-świecie, metafizyką a ontologią,
moralnością a poznaniem, a zatem między jednostkowym, nieobiektywizowalnym i ujednostowiającym Ja przeżyciem moralnym, czyli wzniecanym przez
pozwanie do odpowiedzialności osądem sumienia a abstrakcyjną regułą moralno-społeczną. W konflikcie tym wyraża się przenikające cały dyskurs Levinasa przeciwieństwo między transcendentną, spełniającą się poza rzeczywisto
ścią i historią, bezpośrednią, to jest wolną od przemocy (pojęcia, pracy) ko
munikacją etyczną, w której Drugi rewindykuje swoją absolautną
— wyrażającą sens absolutny — odmienność i inność, a Ja swoją absolutną
niepowtarzalność — a rodzącą przemoc i mającą swój nośnik w języku obiek
tywnym uniwersalnością bytu (historii).
W ten sposób Levinas nie jest w stanie pogodzić ze sobą dwóch stanowią
cych o istocie jego projektu filozoficznego fundamentalnych idei, a mianowi
cie konstytuujących osobowy wymiar istnienia człowieka: niepowtarzalności
jednostki i uniwersalności sensu.
czym i k a teg o ria m i, św iad czący o zasadniczej n ieu zg a d n ia ln o ści
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La critique des conceptions traiditonnelles de la langue chez Levinas.
Les sources ethiques de l’archéologie de la langue
Résumé
Dans cette étude l’auteur analyse la conception du langage chez Levinas. Il montre
que Levinas délibère le langage dans la perspective de la communication transcenden
te, communication donc qui, en gardant l’etrangeté radicale des interlocuteurs, permet
trait de concilier l’unicité de l’individu avec l’universalité du sens. D ’abord l’auteur
présente la critique levinasienne de la conception traditionelle et rationnelle du lan
gage, qui, en vertu de son rapport avec la connaissance, n’est pas en état de fonder ni
nécessité ni possibilité du langage; dans sa version monadologique cette conception
n’est pas en état de fonder l’universalité du sens que suppose communication, et dans
sa version totalisante elle n’est pas en état de fonder l’unicité del’individu. Ensuite
l’auteur montre la conception levinasienne du langage métaphysique-éthique en tant
que communication éthique pure et sans signes qui est identique avec la responsabilité
inconditionell pour Autrui: c’est sur cette communication que Levinas fonde le langage
objectif et avec lui l’expérience rationelle du monde. L’instance qui mediatise le pas
sage du langage éthique au langage objectif est la justice qui fait l’exigence même de la
responsabilité. Cette justice qui est responsabilité référée à tous donne le sens univer
selle à la responsabilité qui rend possible l’unicité de l’individu (la responsabilité infinie
est toujours ma responsabilité).

