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Artyku³ poni¿szy sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza, wstêpna i krótsza,
czêæ dotyka kwestii problematycznoci wykorzystania myli Emmanuela Levinasa do opisu empirycznego dowiadczenia moralnego. Ostatecznie okrelam
w niej przyjête przeze mnie rozwi¹zanie tego problemu. W drugiej, zasadniczej
i d³u¿szej, rozpatrujê tytu³owe zagadnienie. Próbujê uzasadniæ mo¿liwoæ wprowadzenia pojêcia lêku do Levinasa modelu moralnoci. Uznajê, ¿e dzie³a Levinasa, które zawieraj¹ rozbudowan¹ wyk³adniê tego¿ modelu (mylê tu zw³aszcza o Ca³oci i Nieskoñczonoci oraz Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹), mog³yby daæ podstawy do wprowadzenia interesuj¹cego mnie pojêcia, jednak¿e nie
odgrywa ono w nich istotnej roli. Mimo wszystko wydaje siê, ¿e tytu³owy problem  jeli jest dobrze postawiony  nie jest b³ahy i chcia³bym wyeksponowaæ
go nieco bardziej, ni¿ ma to miejsce w koncepcji samego Levinasa. Niniejszy
artyku³ nie prezentuje krytyki koncepcji Levinasa, lecz zadaje pytanie o mo¿liwoæ uzupe³nienia jej o pewien w¹tek: w¹tek lêku przed ekspresj¹ twarzy Innego. Mam nadziejê, ¿e wskazanie tej drogi poszerzy perspektywê zagadnieñ, na
które rzuca wiat³o filozofia autora Trudnej wolnoci.
W angielskim zbiorze tekstów powiêconych filozofii Levinasa pt. The
Provocation of Lévinas1 umieszczono miêdzy innymi wywiad udzielony anThe Provocation of Levinas. Rethinking the Other, ed. R. Bernasconi, D. Wood, London &
New York 1988.
1
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gielskim studentom, w którym francuskiemu filozofowi zadano pytanie: czy
zwierzêta maj¹ twarz, a jeli jej nie maj¹, to czy mamy wobec nich jakiekolwiek zobowi¹zania moralne. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e Levinas nie wyra¿a
specjalnej chêci odpowiedzi na to pytanie. Nie dysponuje te¿ najwyraniej
gotowym rozwi¹zaniem tego problemu. Pierwsz¹ czêæ jego odpowiedzi, która ostatecznie pada, mo¿na by streciæ s³owami: „Nie wiem, nie myla³em
o tym. Mo¿na by siê zastanowiæ. W drugiej czêci Levinas przechodzi w rodzaj improwizacji na temat mo¿liwoci projekcji ludzkiej twarzy na zwierzêta2. Chcia³bym zwróciæ tutaj uwagê na co innego ni¿ sam problem zawarty
w treci powy¿szego pytania. Otó¿ wydaje siê, ¿e postawienie problemu twarzy u zwierz¹t, jest najprawdopodobniej wynikiem refleksji na temat widocznego podobieñstwa okrelonych fizjologicznych cech ludzkich i zwierzêcych,
to znaczy refleksji, która opiera siê na danych pochodz¹cych z dowiadczenia zmys³owego. Tymczasem definicje twarzy, które padaj¹ w pismach Levinasa s¹ zwykle bardzo abstrakcyjne i wydaj¹ siê byæ dalekie od kryteriów
fizjologicznych. Czytamy na przyk³ad: Twarz jest nie daj¹cym siê sprowadziæ
do niczego innego sposobem, w jaki byt mo¿e siê objawiæ w swej to¿samoci3
albo: Mierzony Pragnieniem bezmiar jest twarz¹4. Proszê jednak zauwa¿yæ,
¿e Levinas nie odrzuca jednoznacznie pytania o twarz zwierz¹t jako le zadanego i sprzecznego z za³o¿eniami jego filozofii. Dlaczego? Byæ mo¿e dlatego, ¿e empiryczny wymiar twarzy nie jest w koncepcji Levinasa ca³kowicie
anulowany, lecz  powiedzmy  przeniesiony na plan dalszy. Czytelnik napotyka w tekstach dwuznacznoæ pojedynczych pojêæ oraz systemów pojêæ, które z jednej strony funkcjonuj¹ na poziomie czystej abstrakcji, z drugiej za
wydaj¹ siê odnosiæ do zwyk³ego potocznego dowiadczenia. Zatem byæ mo¿e
odwo³ywanie siê do tego dowiadczenia jest uprawnione tak¿e w refleksji nad
filozoficznym wymiarem twarzy Innego. Podstaw¹ dyskusji przyk³adowo na
temat twarzy u zwierz¹t mog³oby byæ w takim przypadku dostrze¿enie podobieñstwa fizjologicznego czy te¿ jakiego podobieñstwa pomiêdzy naszym
zachowaniem wobec ludzi a zachowaniem wobec zwierz¹t.
Jeszcze jeden przyk³ad podobnych w¹tpliwoci w sprawie odniesienia etyki Levinasa do empirii. W zbiorze wyk³adów powiêconych zagadnieniu Innego, Ryszard Kapuciñski przywo³uje nazwisko Levinasa z przekonaniem,
¿e Ca³oæ i Nieskoñczonoæ stanowi prze³om w refleksji nad problemem luThe Paradox of Morality: an Interview with Emmanuel Levinas, inter.: T. Wright, P. Hughes,
A. Ainley, trans. A. Benjamin, T. Wright, w: tam¿e, s. 171-172.
3
E. Lévinas, Trudna wolnoæ. Eseje o judaizmie, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 9.
4
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa
1998, s. 56.
2
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dzi obcych. Za upoledzenie w próbach uporania siê z tym problemem,
w ujêciu wybitnego polskiego publicysty, tkwi u podstaw najbardziej wstydliwych wydarzeñ w historii Zachodu. Angielscy studenci nie wiedz¹, czy pojêcie twarzy mo¿na odnieæ do zwierz¹t, z kolei Kapuciñski nie ma ca³kowitej pewnoci czy Levinasa teoria Innego odnosi siê do interesuj¹cych go konfliktów miêdzykulturowych, czy bez ryzyka nadinterpretacji mo¿na pos³u¿yæ
siê ni¹ do opisu napiêæ pomiêdzy Europejczykami a Persami, Arabami czy
Mongo³ami, czy mo¿na za jej pomoc¹ odnaleæ i opisaæ jaki b³¹d, który
musia³ le¿eæ u podstaw hiszpañskiej konkwisty Ameryki, podbojów kolonialnych w Afryce skutkuj¹cych niewolnictwem, itp. Zada³ wiêc Kapuciñski to
pytanie Barbarze Skardze, która  zgodnie z jego relacj¹  odpowiedzia³a:
Ale¿ jego filozofia to s¹ ramy, które dopiero trzeba wype³niaæ w³asnym dowiadczeniem i obserwacj¹5. To, co napiszê poni¿ej, ma przynajmniej po czêci charakter takiego w³anie wype³niania ram, z prób¹ przekonania czytelnika, ¿e poza te ramy nie wykraczam, staraj¹c siê raczej uzupe³niæ obraz, ni¿
go przemalowywaæ.
Levinas jest najtrudniejszy wtedy, gdy opowiada o prawdach najprostszych6 – pisze Józef Tischner we wprowadzeniu do Etyki i Nieskoñczonego.
W tym samym tekcie sugeruje czytelnikowi, ¿e kluczem do zrozumienia
filozofii Levinasa jest co, co nazywa uczestnictwem w tym samym dramacie,
przez co rozumie mo¿liwoæ odwo³ania siê do pewnego wspólnego z autorem dowiadczenia, do prze¿ycia, które le¿y u podstaw koncepcji. Interpretujê
to twierdzenie jako zgodne z postulatem Barbary Skargi. Abstrakcyjna etyka
Levinasa ma z pewnoci¹ u swoich podstaw pewne moralne dowiadczenie,
lecz  by tak rzec  nie obnosi siê z nim, zachowuj¹c uniwersalnoæ i umo¿liwiaj¹c wype³nienie formy tak¿e inn¹ treci¹. Wydaje siê zostawiaæ miejsce
dla dowiadczenia codziennego czy wrêcz potocznego. Dramatem Levinasa by³o okrucieñstwo czasów drugiej wojny wiatowej. Ale dowiadczenie wojny  jak sugeruje Tischner  mo¿e byæ rozumiane jako dowiadczenie nas wszystkich, na przyk³ad jako ludzi, którzy borykaj¹ siê z problemem
swojego lub czyjego niezawinionego cierpienia. W tym sensie mo¿emy
mówiæ o jednym dowiadczeniu, le¿¹cym u podstaw troski studentów uniwersytetu w Warwick o los zwierz¹t, Kapuciñskiego troski o wykorzystywanych przez Europejczyków Indian czy Levinasa o los ¯ydów w czasach
Holokaustu.
R. Kapuciñski, Ten Inny, Kraków 2006, s. 29.
J. Tischner, Spotkanie z myl¹ Lévinasa, w: E. Lévinas, Etyka i Nieskoñczony. Rozmowy
z Philippem Nemo, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 5.
5
6
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***
Przechodz¹c do analizy koncepcji Levinasa, chcia³bym na pocz¹tku przywo³aæ jego twierdzenie, i¿ twarz nie ma formy. Wyjanienie sensu tego twierdzenia, które pada w Ca³oci i Nieskoñczonoci, polega na odwo³aniu siê do
specyficznej teorii znaczenia. Oznaczanie to wed³ug tej teorii uobecnianie
zewnêtrznoci w formie dostêpnej i przystêpnej podmiotowi poznawczemu.
Ukazywanie siê twarzy nie jest kierowane przez inny byt, np. znak albo obraz, który prowadzi³by postrzeganie, intuicjê czy poznanie ku dowiadczeniu,
uchwyceniu lub zrozumieniu twarzy, ku treci. W takim przypadku twarz
mia³aby ju¿ formê adekwatn¹ do poznaj¹cego To¿-Samego, udostêpnia³aby
siê jako kolejny przedmiot dowiadczenia zmys³owego lub poznania pojêciowego, trac¹c swój transcendentny charakter. Jednak¿e twarz jest ponad form¹, poniewa¿ jest tylko sob¹ i oznacza siebie, nie jest reprezentowana przez
co innego ani nie reprezentuje nic innego. Ten moment jest gwarantem jej
zewnêtrznoci i transcendencji7.
Ekspresja twarzy nie jest wydarzeniem, które moglibymy okreliæ po
prostu jako zaskakuj¹ce, nie jest zjawiskiem, które mo¿na by skomentowaæ
s³owami: Tego jeszcze nie by³o. To zdumiewaj¹ce. Takie formu³y wyra¿aj¹
zaskoczenie, które polega na odniesieniu nowego zjawiska do puli zjawisk ju¿
znanych i ostatecznie koñczy siê przy³¹czeniem do tej puli. Natomiast twarz
definiowana jest wrêcz w³anie przez niemo¿liwoæ takiej asymilacji. Jest
w³anie tym, czego nie mo¿na odnieæ do czego znanego. W Ca³oci i Nieskoñczonoci owa ekspresja twarzy, bez przygotowanego miejsca czy kontekstu w wiecie To¿-Samego, przeformu³owana jest póniej w kierunku takich
kategorii, jak nagoæ czy bezbronnoæ, które wyra¿aj¹ moralny wymiar relacji z transcendencj¹. Przesuniêcie to wyra¿aj¹ choæby poni¿sze cytaty:
Czyste poznanie, jêzyk, polega na takim stosunku z bytem, ¿e w pewnym
sensie jest on poza tym stosunkiem, albo, inaczej mówi¹c, jest w relacji ze mn¹
tylko w tej mierze, w jakiej istnieje wy³¹cznie w stosunku do siebie jako
êáèáýôü bytu le¿¹cego poza wszelkim atrybutem mog¹cym go jako zakwalifikowaæ, to znaczy sprowadziæ do tego, co jest mu wspólne z innymi bytami:
jest zatem bytem, który jest absolutnie nagi8.
[T]o spojrzenie jest sam¹ epifani¹ twarzy jako twarzy. Nagoæ twarzy jest
ogo³oceniem. Uznaæ Innego to uznaæ g³ód9.

7
8
9

Por. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 62.
Tam¿e, s. 73.
Tam¿e, s. 75.
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Jak widzimy, koncepcja nagoci twarzy jako braku formy (w kontekcie
wymykania siê konceptualizacji) uzyskuje przed³u¿enie w opisach ludzkiej
nêdzy. Epifania twarzy kwestionuje jednoczenie moj¹ wiedzê i ka¿e mi przekroczyæ swój egoizm. Id¹c dalej: jeli postrzegamy nagoæ twarzy w kontekcie ekspresji bez formy i w odniesieniu do bezradnego wobec niej dowiadczenia To¿-Samego, a jednoczenie mamy na uwadze (przyjêty w Ca³oci
i Nieskoñczonoci) sposób opisu wczeniejszej separacji i ateizmu To¿-Samego, który w wiecie egoizmu jest u siebie, nie brakuje mu niczego, po co nie
móg³by próbowaæ siêgn¹æ, gdzie ka¿da nowoæ znajduje miejsce obok tego,
co ju¿ znane, wreszcie jeli w tym kontekcie umiecimy okrelenie Levinasa, i¿ pragnienie Innego jest nieszczêciem szczêliwego  to w opisie ekspresji twarzy powinien znajdowaæ siê jaki wyrany moment odnosz¹cy siê
do jej inwazyjnoci, do niew¹tpliwego wstrz¹su, jaki wywo³uje w wiecie
To¿-Samego. Wszak wstrz¹s ten nie daje siê porównaæ nawet z reakcj¹ wobec tego, co ca³kowicie nieprzewidziane. Otwarcie innego wymiaru w ekspresji twarzy zaburza przecie¿ porz¹dek rz¹dz¹cy ¿yciem To¿-Samego, za
Pragnienie Innego jest zjawiskiem analogicznym do tego, które Kierkegaard
przypisywa³ rozumowi poszukuj¹cemu Boga i nazwa³ paradoksaln¹ namiêtnoci¹ rozumu  jest zaprzeczaniem sobie, poddaniem w w¹tpliwoæ w³asnej
to¿samoci, wrêcz szukaniem w³asnej zguby. Przyjrzenie siê bli¿ej sposobowi opisu zmian w To¿-Samym, które zachodz¹ za spraw¹ relacji z Innym lub
samego Pragnienia, ukazuje przynajmniej kilka okreleñ Levinasa, sugeruj¹cych ich gwa³towny i nieodwracalny charakter: pêkniêcie10, parali¿11,
„rozrywanie”12, niszczenie idei na moj¹ miarê13, „utrata spokoju”14, drêczenie podmiotu15, choroba to¿samoci16, zakwestionowanie spontanicznoci17, wolnoci18, w³adzy19, zakwestionowanie samego ja20, „rozbijanie formy”21, „traumatyzm zdziwienia”22 itp.

E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 229.
Tam¿e, s. 233.
12
Tam¿e, s. 239.
13
Tam¿e, s. 42.
14
Tam¿e, s. 239.
15
E. Lévinas, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 158.
16
Tam¿e, s. 117.
17
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 31.
18
Tam¿e, s. 88.
19
Tam¿e, s. 90.
20
Tam¿e, s. 200.
21
Tam¿e, s. 62.
22
Tam¿e, s. 73.
10
11
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Postawiê tutaj twierdzenie, i¿ pojêcie lêku, lub pewna koncepcja lêku,
mo¿e znaleæ miejsce w ramach filozofii Levinasa jako komentarz do opisu relacji etycznej, wychodz¹cy od pewnej jej interpretacji. Lêk bowiem zawiera w sobie kilka sk³adowych, których podstawê mo¿na odnaleæ w sytuacji spotkania To¿-Samego z absolutnie Innym lub w samym Pragnieniu
Innego. Przyjmujê, ¿e lêkaæ siê to odczuwaæ napiêcie zwi¹zane z ide¹ nieokrelonego zagro¿enia, nieprzewidywaln¹ i niepo¿¹dan¹ zmian¹. Lêkamy siê
w³anie tego, czego nie da siê ogarn¹æ i uchwyciæ i co mo¿e zaburzyæ ³ad
i spokój charakteryzuj¹cy ¿ycie wród zjawisk przewidywanych lub kontrolowanych. Mo¿na rzec, ¿e w tym sensie Inny mnie niepokoi, gdy¿ w sposób
niemo¿liwy do pojêcia kwestionuje mnie, lub niepokoi mnie samo poszukiwanie Innego jako zmierzaj¹ce w nieznanym jeszcze kierunku kwestionowanie siebie.
Zagadnienie to nie znajduje siê w centrum zainteresowañ Levinasa, aczkolwiek istniej¹ pewne lady tego tematu w poszczególnych jego pracach. Na
przyk³ad w rozprawie Istniej¹cy i istnienie znajdujemy twierdzenie, i¿ relacja
z nagoci¹ jako dowiadczenie innoci drugiego cz³owieka wywo³uje niepokój, który jest redukowany przez uspo³ecznienie czy te¿  ponownie 
przez formê skrywaj¹c¹ nagoæ innego23. Nieco dalej mi³oæ oraz erotyka
przedstawione s¹ jako naznaczone niepokojem przed niemo¿liwoci¹ zaw³adniêcia Innym, który to niepokój przejawia siê w charakteryzuj¹cej pieszczoty
nerwowoci i zach³annoci24.
Zatrzymam siê na chwilê przy kwestii nagoci. Z samego pojêcia nagoci
mo¿na wyprowadziæ ród³o lêku, jeli przesun¹æ akcent z momentu nêdzy,
która budzi wspó³czucie, na moment wstydu i zdro¿noci budz¹cej skrêpowanie, co Levinas czyni raczej niechêtnie, zak³adaj¹c, ¿e drugi moment sprowadza siê do pierwszego, jako ród³owego25. Chcia³bym jednak dokonaæ tego
przesuniêcia, pos³uguj¹c siê w tym celu pewnym przyk³adem. Proszê mi wybaczyæ, ¿e bêdzie to przyk³ad drastyczny, lecz uwa¿am, ¿e przywo³anie go
w³anie w kontekcie myli Levinasa jest zasadne. Zejdziemy w tej ilustracji
na p³aszczyznê potocznego rozumienia nagoci. Otó¿ wypowiedzi niektórych
wiadków eksterminacji ¯ydów podczas drugiej wojny wiatowej, wiadków,
którzy zostali jednoczenie zmuszeni do czynnego uczestnictwa w zag³adzie,
wskazuj¹ na to, ¿e sam widok wielu nagich ludzi (zw³aszcza kobiet) robi³ na
nich wra¿enie apokaliptyczne. W jednym z opracowañ na ten temat odnala23
24
25

E. Lévinas, Istniej¹cy i istnienie, t³um. J. Migasiñski, Kraków 2006, s. 59.
Tam¿e, s. 63.
Zob. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 74.
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z³em komentarz, którego autor stwierdza, ¿e wypowiedzi jednego ze wiadków zawieraj¹ mieszaninê wstydu przed rozebranymi ludmi z pragnieniem
oddania im tu¿ przed mierci¹ [ ] odrobiny cz³owieczeñstwa  ciep³a, sympatii, têsknoty i mi³oci26. Ten przyk³ad pokazuje w sposób wyostrzony relacjê, byæ mo¿e nawet napiêcie, pomiêdzy obna¿eniem jako nêdz¹, która sk³ania do pomocy Innemu, a obna¿eniem wywo³uj¹cym skrêpowanie, nagoci¹
jako stanem, który  z punktu widzenia norm przyzwoitoci  nie powinien
mieæ miejsca. Tak rozumiana nagoæ mo¿e odstraszaæ. Dodatkowo wspomnienia wiêniów Sonderkommando, o których mowa, mog¹ dostarczaæ empirycznych i krañcowych przyk³adów stanu lêku przed ekspresj¹ twarzy, poniewa¿
w warunkach, w jakich wiêniowie ci siê znaleli, ka¿da odpowied na wezwanie do odpowiedzialnoci moralnej grozi³a natychmiastow¹ mierci¹.
Przyznaj¹ siê oni do ustawicznego utrzymywania automatyzmu swoich dzia³añ podczas pracy. Ten automatyzm  omielê siê twierdziæ  nie musia³ przekrelaæ ich moralnej podmiotowoci, ale pomaga³ unikaæ wezwania do odpowiedzialnoci moralnej, np. w postaci pytañ i prób ze strony ofiar. Mo¿na
pokusiæ siê o twierdzenie, ¿e ten skrajny automatyzm, odwracanie spojrzenia,
s¹ w³anie dowodem zachowania wiadomoci moralnej. Pytania i proby
mo¿na przecie¿ ignorowaæ, spogl¹daj¹c w oczy, swobodnie i spontanicznie.
Jednak¿e, poniewa¿ w tym przypadku interakcji takiej nie da³o siê znieæ
(w cile moralnym sensie tego okrelenia), konieczna by³a ucieczka w automatyzm i otêpienie. Ci sami wiêniowie, znajduj¹c siê w sytuacji, która umo¿liwia³a ju¿ swobodne wyra¿anie uczuæ towarzysz¹cych wykonywaniu narzuconych im zadañ, odczuwali czasem potrzebê wypowiadania siê na temat
ofiar nie tylko w tonie wspó³czucia, ale wrêcz w tonie adoracji27.
Zak³adam jednak, ¿e lêk, o którym mowa w powy¿szym przyk³adzie, jest
radykaln¹ form¹ bardziej pospolitego lêku, który odczuwamy, kiedy spokój
¿ycia dla siebie i na w³asnych warunkach zostaje zaburzony przez wezwanie
do odpowiedzialnoci moralnej. Zawieszenie w³asnych potrzeb na rzecz tego,
co Levinas nazywa Pragnieniem, wyjcie z samotnoci ku Innemu, jest zawsze ryzykiem, poniewa¿ nie mogê przewidzieæ jak daleko zaprowadzi mnie
Pragnienie (w ujêciu francuskiego filozofa Pragnienie Innego pog³êbia siê
podczas prób zaspokojenia).
Ofiary, o których czytamy we wspomnieniach wiêniów, by³y nagie
w sensie fizycznym, poniewa¿ zosta³y pozbawione odzie¿y, by³y te¿ nagie
26
G. Greif, « p³akalimy bez ³ez » Relacje by³ych wiêniów ¿ydowskiego Sonderkommando
z Auschwitz, t³um. J. Kap³on, WarszawaOwiêcim 2007, s. 48.
27
Zob. na ten temat: tam¿e, s. 50-51.
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w sensie moralnym, gdy¿ nie ma nic bardziej otwartego i szczerego ni¿ proba ze strony osoby obawiaj¹cej siê niezawinionej mierci oraz jej cierpienie
w obliczu tej mo¿liwoci. Ta otwartoæ, szczeroæ i bezporednioæ jest w³anie sposobem, w jaki na gruncie filozofii Levinasa ukazuje siê twarz. Uwa¿am, ¿e nagoæ w sensie moralnym, analogicznie do nagoci w sensie fizycznym, mo¿e byæ z okrelonego punktu widzenia interpretowana jako wzbudzaj¹ca awersjê: mo¿e byæ bowiem uznana za nietakt zaburzania spokoju
czyjego bycia u siebie. Z perspektywy spontanicznego ¿ycia swoim ¿yciem28 ingerencja Innego, który jest w niedoli, wydaje siê byæ niestosowna.
Proba Innego, który jest nieszczêliwy, mo¿e mnie niepokoiæ. Ale wydaje
siê, ¿e niepokoi mnie zw³aszcza wtedy, gdy czujê siê zobowi¹zany do odpowiedzi na tê probê, kiedy nie potrafiê odrzucaæ jej spontanicznie, jak usuwam problemy techniczne, stanowi¹ce przeszkodê w realizacji w³asnych celów. Zatem, jeli istnieje lêk przed ekspresj¹ twarzy, choæby jako sk³adowa
lêku przed w³asn¹ zgub¹ (kierkegaardowsk¹ paradoksaln¹ namiêtnoci¹), to
jego podstaw¹ jest wiadomoæ moralna, która ka¿e mi oczekiwaæ od siebie,
¿e odpowiem na wezwanie do odpowiedzialnoci.
Wróæmy jeszcze raz do tekstów Levinasa. Ksi¹¿ka Inaczej ni¿ byæ lub
ponad istot¹ przenosi pewne akcenty jego myli w stosunku do Ca³oci i Nieskoñczonoci. Jedn¹ z takich zmian jest wyraniejsze zaakcentowanie empirycznego, tzn. cielesnego i materialnego, charakteru pos³ugi bliniemu. Ju¿
nie To¿-Samy, lecz ja, istota cielesna, odpowiadam na wezwanie do odpowiedzialnoci, dziel¹c siê dobrami, które zachowa³em dla siebie. W tym dziele
czêciej dochodzi do g³osu idea niepokoju, towarzysz¹ca wezwaniu do odpowiedzialnoci, nazwanego czasami przez Levinasa „niepokojem przeladowanego. Struktura jeden-za-drugiego opisywana jest czêsto w kategoriach podatnoci na zranienie. Wra¿liwoæ moralna  pisze Levinas – nakazuje podmiotowi przekroczenie punktu, który wyznacza nieobecnoæ os³ony i okrycia29.
Jednoczenie wra¿liwoæ, która nakazuje mi wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za Innego, obarcza mnie pewnym ciê¿arem, przeladuje mnie. Inny wzywa mnie wezwaniem – czytamy w Inaczej ni¿ byæ… – […] od którego nie
mogê bezkarnie siê uchyliæ, rani¹cym wezwaniem do nieodwo³alnej odpowiedzialnoci…30.
Wszystkie te sposoby opisu wyznaczaj¹ miejsce na lêk przed zagro¿eniem
ze strony ukazuj¹cej siê w nagoci twarzy, która wprowadza podmiot w rela28
29
30

Por. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ…, s. 119-123.
E. Lévinas, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, s. 127.
Tam¿e, s. 131.
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cjê destabilizuj¹c¹ jego integralnoæ, zaburzaj¹c¹ jego samowystarczaln¹
i harmonijn¹ strukturê. Na gruncie Inaczej ni¿ byæ mo¿e byæ to tak¿e lêk
przed zranieniem, na które wystawia siê podmiot w bliskoci Innego. W obliczu takiego zagro¿enia, zapowiadaj¹cego siê w Pragnieniu czy te¿ w tym, co
Levinas póniej nazywa wra¿liwoci¹, podmiot mo¿e chcieæ wróciæ do siebie, zaprzeczyæ odpowiedzialnoci, ¿eby odnaleæ siê z powrotem w harmonii egoizmu.
Warto postawiæ tu pytanie: Czy opisany w ten sposób lêk mo¿e byæ rozumiany jako lêk przed przemoc¹ (w znaczeniu nadanym temu pojêciu przez
Levinasa)? S¹dzê, ¿e nale¿y udzieliæ tu odpowiedzi negatywnej. Relacja
z twarz¹  powiada Levinas  jest mow¹. Nie bêdê tutaj rozwija³ wyjanienia
tego twierdzenia, wystarczy zaznaczyæ, ¿e definicja mowy budowana jest
w³anie w opozycji do przemocy, przemocy rozumianej przede wszystkim
jako zaw³aszczanie przez podmiot i redukcja tego, co Inne. Zatem jaka wrogoæ, która rzekomo pochodzi³aby od Innego, mo¿e byæ rozumiana jedynie
jako opór, jaki twarz stawia przemocy podmiotu, jako zakwestionowanie jego
wolnoci. Jednak¿e potraktowanie tego oporu jako si³y, której nale¿y przeciwstawiæ si³ê, które przejawia siê ostatecznie w pokusie zabójstwa Innego, jest
w ujêciu Levinasa zawsze pomy³k¹, choæby dlatego, ¿e zabójstwo nie musi
usuwaæ twarzy. W proponowanej przeze mnie interpretacji lêk przed Innym
jako tym, kto mi siê przeciwstawia, by³by ostatecznie lêkiem przed w³asn¹
s³aboci¹, a jego redukcja polega na udowodnieniu sobie, ¿e mogê prze³amaæ
opór i usun¹æ przeszkodê. Inny, z którym walczê i wygrywam, nie ma dla
mnie twarzy. Zale¿y mi tutaj na tym, aby odró¿niæ obawê przed przemoc¹ ze
strony Innego, z któr¹ podmiot siê zmaga tak, jak zmaga siê z rzeczami, od
(bêd¹cego przedmiotem tego artyku³u) lêku przed sam¹ nagoci¹ twarzy Innego. Pierwszy jest lêkiem przed w³asn¹ bezsilnoci¹, która nak³ada ograniczenia woli, drugi mo¿na okreliæ jako obawê przed destabilizacj¹ to¿samoci, któr¹ grozi otwarcie siê na wezwanie do odpowiedzialnoci. W drugim
przypadku oddalenie zagro¿enia i usuniêcie lêku nie polega na stosowaniu
przemocy i dzia³aniu poza moralnoci¹, lecz na odwróceniu siê od twarzy,
której nagoæ i nêdza mnie odrzuca i zawstydza, lecz jednoczenie wo³a
i nakazuje31. Rozpoznanie w sobie gotowoci do odpowiedzi na to wezwanie
jest warunkiem pojawienia siê niepokoju, który nas interesuje. Jeli zatem istOba rodzaje niepokoju nale¿y te¿ odró¿niæ od niepokoju o ¿ycie Innego, który znalaz³ okrelone i wa¿ne miejsce w filozofii Levinasa. Nie interesuje mnie tutaj problem obawy o mieræ Innego,
poniewa¿ zak³adam, ¿e mo¿e ona mieæ miejsce tylko wtedy, kiedy odpowied na wezwanie do odpowiedzialnoci ju¿ nast¹pi³a. Natomiast lêk przed ekspresj¹ twarzy ka¿e odsuwaæ siê od wezwania. Na
temat obawy o mieræ Innego zob. np.: E. Lévinas, Etyka i Nieskoñczony , s. 65-67.
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nieje lêk szczêliwego przed prob¹ ze strony nieszczêliwego, który to lêk
nakazuje byæ g³uchym na to b³aganie, ale jednoczenie nie jest obaw¹ przed
przemoc¹, to istnieje równie¿ jaka wiadomoæ moralna, czy te¿ po prostu
moralna podmiotowoæ, pomimo braku odpowiedzi na wezwanie do odpowiedzialnoci moralnej. Jeden z wniosków, jaki mo¿na wyci¹gn¹æ z tej refleksji
jest taki, i¿ moralnych relacji miêdzyludzkich nie nale¿y opisywaæ przy pomocy prostego rozró¿nienia pomiêdzy instrumentalizacj¹ Innego bez wiadomoci
moralnej a powiêceniem dla Innego przy zachowaniu takiej wiadomoci. Co
wiêcej, mo¿na na gruncie tego, co zosta³o powiedziane, zasadnie zadaæ pytanie, czy w³anie wiadomoæ zobowi¹zañ moralnych wobec Innego nie mo¿e
w pewnych przypadkach sk³aniaæ do ucieczki przed wezwaniem do odpowiedzialnoci moralnej.
Tak rozumiany (w oparciu o za³o¿enia filozofii Levinasa) lêk, lêk przed
ekspresj¹ twarzy, jest niepokojem o to, ¿e w odpowiedzi na rozpoznane zobowi¹zanie moralne zacznê dzia³aæ przeciw sobie. Oprócz niepokoju przed
tym, co mog¹ zrobiæ mi inni, mo¿na zatem pomyleæ niepokój przed tym, co
ja mogê zrobiæ dla innych. I tak jak obawa przed przemoc¹ ostatecznie mo¿e
byæ interpretowana jako obawa przed utrat¹ ¿ycia, tak lêk przed ekspresj¹
twarzy móg³by byæ ostatecznie lêkiem wobec mo¿liwoci powiêcenia ¿ycia,
do którego prowadzi mnie niezrozumia³e dla mnie i niemal¿e obce mi Pragnienie.
SUMMARY
The main purpose of the article is to supplement the philospohy of Emmanuel Levinas with
the conception of fear. The analysis of certain expressions used in the works of Levinas leads the
author to the conclusion that the ethical relation to the face of the Other causes irreversable changes
in the self. Jaranowski considers two types of reaction to nakedness (Levinas describes the face of
the Other as “naked”) and puts emphasis on the negative one – nakedness is something that should
not be exposed, it causes anxiety. The question of nakedness casts light on the problem of the call
from the Other as a kind of interruption. For one can not predict all the consequences of responding
to the call from the face of the Other. Finally author claims that there is a kind of fear that has its
subject in moral obligation as such.
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